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Extra Schoolinfo

Extra

Geachte ouder(s) verzorger(s),
Hierbij ontvang u een extra Schoolinfo in verband met het afscheidsfeest van juf
Aeltsje op donderdag 18 januari 2018.
Voor de vakantie is juf Aeltsje gestopt met haar werkzaamheden maar in verband
met de drukte rond de Kerstkuier hebben we besloten om het afscheidsfeest over
de Kerstvakantie heen te tillen.
We willen u op de hoogte brengen van het programma van het feest.
Om 8.30 uur vertrekken de leerlingen van groep 5 een 6 in een Oldtimer bus naar
Joure om juf Aeltsje op te halen. Zij weet dat zij wordt opgehaald maar niet op
welke manier.
Rond 9.30 uur verwachten we hen allen terug op school. (hangt van de
verkeersdrukte af)
Hier wordt ze feestelijk verwelkomd door alle kinderen. Op het plein wordt ook
een verrassing voor haar onthuld.
Vervolgens gaan in de hal van de school alle klassen iets voor haar opvoeren en
zal het afscheidscadeau aan haar worden overhandigd.
Om 11.00 uur krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een
theatervoorstelling “Rode Sokken “ van De Frets.
Om 12.00 uur krijgen de leerlingen drinken en pannenkoeken aangeboden.
Vandaag worden er briefjes van de Oudercommissie aan de kinderen uitgedeeld
waarmee ouders zich kunnen opgeven om te gaan bakken.
Jaarlijks organiseert de OC een pannenkoekendag en het leek ons goed om dit
deze dag te doen.
De leerlingen hoeven deze dag dus geen lunch mee naar school.

Om 12.45 uur krijgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de voorstelling
“Hoogtevrees ”van De Frets te zien.
De leerlingen sluiten de dag af in de klas en zijn gewoon vrij om 14.15 uur.
Van 16.30 tot 18.00 uur wordt er dan een receptie voor haar gehouden. Bij deze
info is een uitnodiging toegevoegd.
We hopen op een prachtige en voor juf Aeltsje onvergetelijke dag.
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