
AGENDA 

 

 
*Maandag 28 juni oudergesprekken 
groep 1-7 via Teams 
 
* Rapporten worden 7 juli meegege-
ven, iets later dan dat op de kalender 
staat. 
 
*Vrijdag 2 juli Afscheid juf Anneke 
 
*Maandag 5 juli afscheid groep 8 + 
film première starttijd 16.30 uur 
 
*Dinsdag 6 juli Afscheid juf Ida 
 
*Donderdag 8 juli 12.00 uur start zo-
mervakantie 
 
Nieuwe leerlingen 
Femke de Boer zit sinds een aantal 
maanden bij ons op school en als we 
haar zien lopen dan is het net alsof ze 
hier al jaren op school zit. Fijn om te 
zien! 

Na de vakantie start  Rutmer Schiffart         
bij ons op school in groep 1, het 
broertje van Jorrit en Sanne. We 
wensen Rutmer veel plezier bij ons 
op school. 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt in 

het nieuwe schooljaar 

NIEUWS 

 
 

Lief en leed 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een bewogen jaar 
met een tweede lockdown, maar ook twee leerkrachten die ons 
gaan verlaten. Juf Anneke gaat met pensioen en juf Ida gaat een 
nieuwe uitdaging aan op de Súdwester in Sneek. Over het af-
scheid van beide leerkrachten hebben alle ouders een aparte 
mail ontvangen met meer informatie. We zijn blij dat meester 
Bernd volledig bij ons op school komt werken en dat juf Mela-
nie naast de uren van juf Elske, ook de uren van juf Anneke wil 
oppakken. De formatie is rond en goedgekeurd door de MR. 
Gisteravond is juf Melanie geslaagd voor haar opleiding: Leer-
kracht basisonderwijs! Gefeliciteerd Melanie, de vlag mag uit! 
 
Alle regels versoepelen langzamerhand en wij hopen dan ook 
dat we in het nieuwe schooljaar ouders weer in de school kun-
nen ontmoeten, want het voelt soms wel wat afstandelijk. Wel 
willen we alle vrijwilligers en ouders bedanken voor jullie inzet 
van afgelopen schooljaar. Niet is te gek en wat is het toch fijn 
dat wij een beroep op jullie hebben kunnen doen. DANKJEWEL! 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd schoolkamp van groep 
7-8 en een geslaagd schoolreisje voor groep 1-6. De foto’s ont-
vangt u via Klasbord. 

We nemen naast twee leerkrachten ook afscheid van 3 leer-

lingen uit groep 8. Riemer, Daniël en Niels zijn klaar voor een 

nieuwe uitdaging, namelijk het voortgezet onderwijs. Jongens 

wat was het fijn dat jullie bij ons op school zaten, we wensen 

jullie heel veel plezier op jullie nieuwe school en als je in de 

buurt bent kom gerust eens langs. 

 

Zelf ben ik de laatste schooldag niet op school aanwezig, omdat 

ook mijn oudste afscheid neemt van het basisonderwijs.  
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NIEUWS  
 
Donateurs 
We willen alle donateurs hartelijk bedanken voor de donaties. De afgelopen tijd is er  ongeveer € 450 
binnengekomen. Na de zomervakantie gaan wij kijken wat voor techniekmateriaal we hiervoor gaan aan-
schaffen. 
 
Afscheid OR 
Dit jaar nemen Bôte en Geertje afscheid van de OR. We willen jullie bedanken voor al jullie inzet!  
 
Schoolbibliotheek 
We merken dat leerlingen boeken van onze schoolbibliotheek soms wat langer thuis houden dan de be-
doeling is. Het kan zijn dat de leerkracht u vraagt of u bepaalde boeken wilt inleveren. Sommige leer-
lingen krijgen een pakketje met boeken mee voor in de zomervakantie om thuis te blijven lezen. Belang-
rijk is dat de leerlingen van groep 8 alle boeken inleveren voor de zomervakantie. 
 
Vakantierooster 
Vorige week hebben wij het vakantierooster met u gedeeld. Er zat nog 1 fout in, Pinksterdagen vallen op 
5 juni 2022 en 6 juni 2022. U kunt het vakantierooster na de zomervakantie ook op de website vinden. 
 
Documenten MR 
De MR is akkoord gegaan met de nieuwe schoolgids, het schooljaarverslag 2020-2021 en het jaarplan 
2021-2022. Alle stukken zullen na de zomervakantie op de website worden geplaatst. Op dit moment on-
derzoekt de MR of CBS de Oerdracht met CBS de Reinbôge kan fuseren. In de zomerkrant van het be-
stuur leest u hier meer over.  
 
Verlof 
Na de zomervakantie gaat het zwangerschapsverlof van juf Elske in en komt juf Johanna weer terug van 
haar verlof. Juf Johanna is op de maandagmorgen op school voor IB taken. 
 
Schoonmaakavond (herhaling) 
De jaarlijkse schoonmaakavond stond op donderdagavond 17 juni gepland. Gezien alle maatregelingen is 
deze niet doorgegaan, maar wij hopen dat u als ouders thuis speelgoed voor ons wilt schoonmaken, zo-
dat we in het nieuwe schooljaar fris kunnen starten. 

WE WENSEN U ALLEN ALVAST EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE! 
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