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Agenda: 

9 juli:    musical groep 7/8  en afscheid groep 8 

12 juli:   start zomervakantie  

26 augustus:  start nieuwe schooljaar 

    Op maandag 26 augustus mogen ouders de eerste 20 minuten samen met  

    hun kind de nieuwe klas komen verkennen. Aansluitend is er voor de ouders

    koffie en thee. 

 

Bijbelrooster Kind op Maandag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

 

Langs deze weg willen we alle vrijwilligers die 

zich het afgelopen schooljaar ingezet hebben 

voor school hartelijk bedanken. Zonder jullie 

inzet hadden vele activiteiten niet door kunnen 

gaan, want zonder vrijwilligers kan de school 

absoluut niet.  

We hopen dan ook dat we ook komend school-

jaar weer een beroep op jullie mogen doen.  

 

 

 

Week 28 8/7– 12/7 

Ik zie je verdriet 

2 Koningen 4: 8-37 

Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een 

vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een paar jaar 

sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet 

laat zien dat God mensen niet alleen laat in hun ver-

driet.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNheuyvP7UAhVIb1AKHTOaBgAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Fbedankt&psig=AFQjCNGs7CrXxKQ96ffXvosOw8YOA4gp7w&ust=1499767749745672


Bieb Flits! 

Hallo allemaal, 

als lees- en mediaconsulent van Bibliotheken Noord Fryslân heb ik weer een aantal vakantieleestips voor jullie.  

Gratis VakantieBieb app 
Vanaf 1 juni tot en met 31 augustus is de VakantieBieb weer open! Dit is een app en deze is gratis te downloaden. Je hoeft 
niet lid te zijn van de bieb. Met dit zomercadeautje van de Bibliotheek kunnen kinderen lekker blijven lezen in de zomer. In 
de app van de VakantieBieb 2019 zijn 30 kinderboeken te vinden voor verschillende leeftijden. 
 
Extra leuk: kinderen van 6 t/m 12 jaar maken kans op een iPad mini. Ze hoeven alleen te laten weten wat 
hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl  
 

 
 
Vakantielezen 
Samen met school en met u als ouder(s) willen we kinderen stimuleren om te blijven lezen in de vakantie. Uit onderzoek 
blijkt dat het leesniveau van kinderen achteruit gaat als ze in de vakantie weinig lezen. Door samen met uw kind te lezen in 
de vakantie, blijft de leesvaardigheid op peil en zorgen we samen voor leesplezier. Thuis, op vakantie en op school. 
 
Hieronder een paar leuke boekentips: 
 

Wat rijmt er op stoep? (groep 2 en 3) 
Het geheim van de voetbalmeiden (groep 4 en 5) 
De Woordsmid (groep 8) 

 
 
 

http://www.vakantiebieb.nl


 

Op onze website ontdekdebieb.nl staan nog meer voorlees- en boekentips, leuke apps en veel meer. Bovendien zijn kin-
deren tot 18 jaar gratis lid van de bieb. 
 
 
Een mooie zomervakantie en veel leesplezier! 

Vriendelijke groet, 

Tjitske van der Velde  

Lees- en mediaconsulent 

Bibliotheken Noord Fryslân 

www.ontdekdebieb.nl 

 

 

********* 

 

Formatie schooljaar 2019-2020 

 

********* 

Vakantierooster 2019-2020 

Zomervakantie 2019      vrijdag  12 juli 2019      t/m   zondag  25 augustus  2019                                               
Verenigingsdag      vrijdag 18 oktober  2019  
Herfstvakantie      maandag 21 oktober 2019   t/m   vrijdag  25 oktober 2019                                        
Kerstvakantie       maandag 22 december 2019  t/m   vrijdag 3 januari 2020  
Voorjaarsvakantie       maandag 17 februari 2020   t/m   vrijdag 21 februari 2020                                            
Pasen       vrijdag 10 april 2020     t/m  maandag 13 april 2020 
Meivakantie/koningsdag      maandag 27 april 2020    t/m   vrijdag 8 mei 2020                                                 
Hemelvaartsdag      donderdag 21 mei 2020    t/m   vrijdag 22 mei 2020 
Pinksteren      maandag 31mei 2020              
Zomervakantie 2018      maandag 6 juli 2020     t/m   vrijdag 14 augustus 2020                                                
 

 

 

  groep 1/2 groep 1 groep 2 groep 3 groep 4/5 groep 6 groep 7/8 

maandag juf Sijtske   juf Bea juf Marrit juf Aukje juf Riekje 

dinsdag juf Sijtske   juf Bea juf Marrit juf Aukje juf Riekje 

woensdag  juf Djoke juf Sijtske juf Bea juf Marrit juf Roelfineke juf Riekje 

donderdag Juf Djoke   juf Hiske juf Marrit juf Roelfineke juf Nynke 

vrijdag Juf Djoke   juf Hiske juf Marrit juf Roelfineke juf Nynke 

        

 Groep 1/2 zijn vrijdagmiddag vanaf 12:00 vrij.    

 Groep 1/2 wordt op de woensdag gesplitst in groep 1 en groep 2.   

 Na de kerstvakantie wordt groep 1/2 de hele week  in twee aparte groepen gesplitst.  

 In elk van de combinatie groepen (1/2, 4 /5 en 7/8) hebben we volgend jaar de beschikking over 

 een onderwijsassistent: 5 ochtenden in groep 7/8, 3 ochtenden in groep 1/2 en twee ochtenden in groep 4/5. 

 
Juf Ilona gaat volgend jaar aan de slag op CBS de Wel in 
Broeksterwâld   



Pannakooi en hekwerk 

Vandaag is aan de zijkant van het (voorste) plein een nieuw hekwerk geplaatst. Hierdoor kunnen de 

kinderen meer balspellen en tafeltennis activiteiten doen. 

Op het achterste plein is de pannakooi vervangen. Een aantal onderdelen van de oude pannakooi 

zouden waarschijnlijk in september worden afgekeurd. Om te voorkomen dat onze leerlingen niet 

meer kunnen voetballen in het nieuwe schooljaar is een nieuwe pannakooi geplaatst vandaag.  

We hopen dat de nieuwe versie net zoveel gebruikt gaat worden als de oude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie! 





 

 

 

 










