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Nieuwsbrief nr 11

(18 juni 2015)

Geachte ouders,
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar! Met heel wat wetenswaardigheden:
Afscheid van een aantal teamleden:
Een aantal teamleden gaan onze school verlaten. Voor juf Janny de V. en juf
Maria, die Femke jarenlang hebben begeleid, zit het erop. Ook meester Jelmer,
die bijna het hele jaar meester Minne heeft vervangen, gaat ons verlaten. En Juf
Patricia, die met name kinderen in de onderbouw heeft begeleid. Tenslotte juf
Dineke van groep 8.
Dat zijn er nog al wat!
We danken de afscheidnemende collega’s voor hun inzet en betrokkenheid en wensen hen het beste
voor de toekomst.
Er komen ook nieuwe collega’s bij ons werken: juf Gryte (Otter) en meester Doeke (van der Zee). We
wensen hen veel succes en werkplezier toe op onze school.

De groepsbezetting voor volgend jaar:
Groep 1-2 A: Juf Janny begint met 18 kinderen.
Groep 1-2 B: Maandag tot en met donderdag: Juf Anneke H, vrijdagochtend: Juf Anneke P.
De groep start met 18 kinderen.
Groep 3: Op maandag Juf Anneke P., van dinsdag tot en met vrijdagochtend: Juf Pietie. In groep 3 zitten
28 kinderen.
Groep 4: Op maandag en dinsdag Juf Hendina. Op de woensdag of juf Hendina of juf Minny. Op
donderdag en vrijdagmorgen: juf Minny. In groep 4 zitten 21 kinderen.
Groep 5: Op maandag, dinsdag en vrijdag juf Gryte. Op woensdag en donderdag juf Anneke P. In groep
5 zitten 25 kinderen.
Groep 6: Van maandag tot en met donderdag; juf Sanne. Op vrijdag: Juf Klazina. In groep 6 zitten 28
kinderen.
Groep 7: Van maandag tot en met woensdag: Meester Mendelt. Op donderdag en vrijdag: Juf Imkje. In
groep 7 zitten 30 kinderen.

Groep 8: Meester Doeke. Meester Doeke heeft 10 dagen in het jaar vrij. Dan wordt hij vervangen door
Meester Jan. In groep 8 zitten 22 kinderen.
Ouderraad:
Na een aantal jaren actief te zijn geweest in de ouderraad geven Foekje de Boer en Allard Jukema het
stokje door aan Renate van Opzeeland en Henk Corporaal. Wij danken Foekje en Allard hartelijk voor
hun bewezen diensten en wensen Renate en Henk veel succes en niet te vergeten plezier bij de
uitvoering van hun taak.

Bereikbaarheid ouderraad: Heeft u vragen, suggesties of wilt u de Ouderraad iets laten weten, stuur
dan een mail naar: ouderraadwumkes@gmail.com

Belangrijke data:
Vrijdag 19 juni:
Rapportendag. De kinderen krijgen hun rapport mee naar huis. Altijd spannend.
Maandag 22 juni: Spreekavond.
Deze avond is facultatief. Mocht u de leerkracht van uw kind(eren) nog even willen spreken dan
bestaat de mogelijkheid daartoe. Wilt u in dat geval zelf even contact opnemen met de betreffende
leerkracht(en)? Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt.
Vrijdag 26 juni:
De kleuters van groep 2 gaan proefdraaien in groep 3. De kinderen van groep 3 zijn deze ochtend
vrij (zie jaarkalender).
Maandag 29 juni:
Groep 8 speelt de musical ‘het musical Mysterie’. De ouders van de kinderen uit groep 8 hebben daar
van juf Dineke al bericht over ontvangen:
Donderdagmiddag 25 juni voeren wij de musical voor het eerst op voor de kinderen van
school. Dit valt gewoon onder schooltijd.
Maandagmiddag 29 juni voeren wij de musical voor het eerst op voor familie en vrienden.
Wij starten deze middag om 12.30 uur, inloop van 12.15 uur. De musical duurt ongeveer
tot 14.00 uur, waarna er nog gelegenheid is om een kopje koffie of thee te drinken met de
kinderen van groep 8.
Rond 14.15 uur gaan de kinderen naar huis.

Zij worden tussen 18.00 en 18.30 uur weer op school verwacht. De avondvoorstelling begint om 19.30 uur, inloop
vanaf 19.00 uur. Aansluitend aan de voorstelling staan er hapjes en drankjes klaar.
Dinsdagmorgen 30 juni worden de kinderen om 10.30 uur op school verwacht. Zij helpen dan mee om de spullen
van de musical op te ruimen. Is dit klaar, (duurt meestal een uurtje) dan mogen de kinderen naar huis.
Woensdag 1 juli zijn de kinderen vrij.
Donderdagmorgen 2 juli komen de kinderen helpen bij de laatste schooldag. Zij worden dan om 8.15 uur op
school verwacht en zijn rond 12 uur vrij.

OPROEP/OPROEP/OPROEP/OPROEP!!!!!!!!
Donderdag 2 juli laatste schooldag!
Traditiegetrouw wordt het schooljaar feestelijk afgesloten. Het thema voor deze dag is ‘sprookjes’. Er
is voor de kinderen van groep 3 tot en met 7 een sprookjestocht uitgezet. De kinderen lopen in
groepjes, onder begeleiding, door een afgezet gebied op zoek naar de sprookjes die worden gespeeld
door de kinderen van groep 8 en de leerkrachten.
We hebben nog een aantal vrijwilligers nodig die de groepjes kunnen/willen begeleiden. Daar zijn wij
dringend naar op zoek.
Dat mogen moeders/vaders, pakkes/beppes en niet te vergeten oud leerlingen zijn
(graag zelfs! Zien we die ook nog eens).
U kunt zich opgeven bij: Juf Judith of Juf Dineke. Graag voor of op maandag 22
juni, dan kunnen we er rekening mee houden bij de organisatie. Kinderen mogen
verkleed (sprookjesachtig) op school
komen en hoeven geen eten en drinken mee.

De kinderen van groep 1 en 2 gaan ‘praamvaren’ in Vegelinsoord. De kapitein van de praam is dhr.
de Jong, ook bekend als de heit van Juran, Jochem, Bjorn en Lianne. Vervoer wordt geregeld,
veiligheidsmaatregelen zijn reeds getroffen. Nu moet alleen het weer nog meewerken. Over deze
activiteit wordt u ook nog apart geïnformeerd door Juf Janny/juf Anneke.
Aan het eind van de ochtend, om ongeveer 12 uur zijn de festiviteiten afgelopen en begint de vakantie!
Op maandag 17 augustus verwachten we de kinderen weer op school voor het nieuwe schooljaar.

Volgende Nieuwsbrief (nr. 1):
op

donderdag

Vriendelijke groeten, namens het Wumkesteam,
Jan F. de Boer.

20 augustus 2015

