Nieuwsbrief “It Iepen Stee”
22 juni 2018
Under de toer zaterdag 23 juni:
Het programma is op 23 juni in grote lijnen als volgt:
11:15 uur
: Maken van een groepsfoto van alle medewerkers en kinderen bij de kerk.
12:45 uur
: Alle kinderen verzamelen bij de Phoenix, kinderen zo veel mogelijk in ‘Ot-en-Sienkleren’
13:15 uur
: Start optocht door het dorp; bij de optocht gaat het korps voorop, gevolgd door de
koets met dokter Joost en zijn vrouw Dieuwke en vervolgens de schoolkinderen.
Wij gaan er van uit dat er ouders met ons meelopen bij de optocht!
13:45 uur
: Einde optocht; Joost Wiersma wordt welkom geheten en toegezongen door de
kinderen.
14:00 uur
: Op verschillende plekken in Jistrum is muziek, worden verhalen verteld en
spelletjes gedaan. Op het schoolplein spelen de kinderen spelletjes en bezoekers
kunnen meedoen! De kinderen kunnen hierbij uitleg geven.
Er is gekozen voor de volgende spelletjes:
 Blikgooien
 Steltlopen
 Bliklopen
 Hinkelen
We doen deze spelletjes op het schoolplein. Volgens het programma duren
deze spelletjes tot 16:30 uur, maar waarschijnlijk is het reëler om eerder
te stoppen.
Begeleidingsschema:
 14:00 tot 14:30 uur : Siska en Kim
 14:30 tot 15:00 uur : Klaziena en Tryntsje
 15:00 tot 15:30 uur : Renata en Thea
16:30 uur

: Optreden van het dansgroepje van juf Shanna. (podium schoolplein; omkleden kan in
school).

Nieuw is dat er om 11:15 uur bij de kerk een groepsfoto wordt gemaakt. De organisatie
hoopt dat er zo veel mogelijk mensen zijn om te worden gefotografeerd!

Under de toer …
wy binne der sa goed as
klear foar!!!
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Rapporten:
Binnenkort willen we de rapporten schrijven. Nog niet iedereen heeft de map weer op school
ingeleverd. Denkt u er nog even aan?
Schoolreizen:
De kleuters zouden 27 juni naar Sanjesfertier. Echter … toen juf Neeltsje nog
even contact had met het speelpark bleek dat er op deze dag maar liefst 350
kinderen komen. Dat is ons echt te gortig. We hebben in overleg besloten het
uitstapje te verschuiven naar donderdag 12 juli. Dus nog even wachten………

Gevonden voorwerpen:
Wij zijn de borden inmiddels kwijt, maar er ligt nog wel een Tupperware schaal. Wie mist deze??
Leesbericht voor groep 3:
De kinderen van groep 3 mogen volgende week thuis bladzijde 11 en 12 oefenen. Veel succes!
Project “Plastic Soup”:
Volgende week gaan we starten met het Plastic Soepproject. Daarvoor
hebben we heel veel plastic afval nodig. Denk aan doppen, verpakking,
kapot speelgoed, lege flesjes enz. We gaan twee weken werken over afval
en recycling. In de groepen gaan we een kunstwerk maken van afval o.l.v.
kunstenares Saar van Gerwen. Zij werkt mee aan o.a. het Klokhuis en
Koefnoen.
Voor groep 1/2 is er op 10 juli een voorstelling van poppentheater Inkipinki.
Programma laatste schoolweek:
Het concept programma is weer wat aangepast. Om er voor te zorgen dat voor iedereen alles behapbaar blijft, gaan we de musical en het afscheid van groep 8 uit elkaar halen.
De generale repetitie van de musical is op dinsdag 17 juli vanaf 09:30 uur. Hiervoor nodigen we
alle pakes en beppes uit. U kunt aangeven hoeveel kaarten u nodig hebt voor de senioren. Tot
uiterlijk vrijdag 13 juli geven we deze kaarten weg.
Op woensdag 18 juli gaat meester Remco met groep 8 op stap. Na terugkomst is vanaf 17:00 uur in
de klas het officiële afscheid (groep 8 met hun ouders) gevolgd door een informeel samenzijn van
onze schoolverlaters met hun ouders en het team. Wij zorgen voor een hapje en een (alcoholvrij)
drankje.
Donderdag 19 juli is de musical. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
Agenda:
Zaterdag 23 juni
Dinsdag 10 juli
Donderdag 12 juli
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli

:
:
:
:
:
:
:

Under de toer
Open Dag technische bedrijven
Voorstelling poppentheater Inkipinki groep 1 en 2
Schoolreis groep 1/2
Generale repetitie musical (voor pakes en beppes)
Afscheid groep 8
Musicalavond

Op de volgende bladzijde vindt u nieuws uit de onderbouw!!
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Nieuws uit de onderbouw:

Druk aan het
tamponeren….
de lucht

En dit is het resultaat.
Vliegtuigen in de lucht

Vervanging juf Neeltsje:
Maandag 25 juni moet juf Neeltsje weer naar het ziekenhuis. Deze dag komt juf Aukje van der
Kooi vervangen.

