
 

 

 

 

Donderdag 7 juli 2016 
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
10 juli    Gezinsviering in de RK Willibrorduskerk (11.00 uur)  
11 juli    Schoonmaakavond (19.00 – 20.30 uur) 
14 juli    Tweede rapport mee  
 

Aanwezigheid directie / MIB 
 
Ramona 
Maandag 11 juli 
Dinsdag 12 juli (vanaf 10.30 uur)  
 
Marcha 
Dinsdag 12 juli    

 
Nieuws uit de school 
 
Musical 
Gisteren was het eindelijk zo ver. Na vele weken oefenen hebben de kinderen van groep 8 hun acteer- en zangtalent 
aan ons laten zien. ’s Ochtends voor alle kinderen van school en ’s avonds voor de ouders. Wat was het een 
prachtige musical. Geweldig goed gedaan!  
Gisteravond was het podium niet alleen voor de kinderen van groep 8. Ook het team heeft gezongen en vele ouders 
hebben geweldige optredens verzorgd. Al met al een onvergetelijke afscheidsavond!!  
 

 
 
 



 
Afscheid Adelheid 
In het bestuurskantoor in Oude Pekela wordt momenteel hard gewerkt om een administratieve afdeling in te 
richten. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan alle administratieve medewerkers, die momenteel voor de 
stichting werken, vanuit het bestuurskantoor werken.  
Dit betekent dat juf Adelheid niet meer te zien is bij ons op school. We houden contact, want ze blijft de 
administratie voor onze school verzorgen. Echter dan op afstand. We vinden het jammer dat ze gaat en wensen haar 
veel succes en plezier op haar nieuwe werkplek. Aanstaande dinsdag is juf Adelheid voor het laatst en nemen wij 
met de kinderen en als team afscheid van haar.  
 
Bedankt! 
Nog een weekje en dan zit het schooljaar er weer op. Graag willen we u bedanken voor uw inzet voor de school, uw 
betrokkenheid en het meedenken. Zonder u kunnen we het niet!  

  

Nieuws uit de groepen 
 
Groep 1/2 – juf Linda en juf Rianne  
Deze weken hebben we in groep 1 gewerkt over het thema vakantie! En op reis gaan. Wat doe je allemaal? 
De poppenhoek heet nu even de camping met een mooie  tent en badkleding! De kinderen hebben hard gewerkt! 
We hebben vliegers gevouwen en zwembroeken en badpakken versierd door papier te scheuren en te plakken! Wat 
zijn de kinderen enthousiast om te werken! 
Natuurlijk hebben we ook gezongen. Op youtube staan de volgende liedjes. Misschien leuk om thuis ook eens te 
zingen? 
Boer boris gaat naar zee: https://www.youtube.com/watch?v=uWcGwcbMZNs  
Dag kleine kikker: https://www.youtube.com/watch?v=kVurOkRgADo  
 
De kinderen van groep 2 hebben geluisterd naar de verhalen van kikker en opa Jan, de verhalen vonden ze erg leuk !  
Ook groep 2 heeft hard gewerkt, volgende week krijgen de kinderen alle werkjes mee. Zou u uw zoon/dochter 
maandag een plastic tas mee kunnen geven waar de werkjes in kunnen? 
 
Groep 7/8 – juf Mirjam 
Bezoek wethouder Potze  
Donderdag 30 juni heeft  wethouder Potze van onderwijs een  bezoek gebracht aan onze voetbalmeiden. Hij heeft 
de meiden toegesproken over de geweldige prestatie die ze hebben geleverd op het voetbaltoernooi in Jubbega. De 
meiden en de coaches hebben allemaal een mooi strandlaken van de gemeente Vlagtwedde gekregen.  

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWcGwcbMZNs
https://www.youtube.com/watch?v=kVurOkRgADo


Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
Maandag 11 juli gaan we naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork. We vertrekken om 8.05 uur bij school. Om 
13.00 uur rijden we weer terug naar school. De leerlingen zijn gewoon om 14.30 uur vrij.  
 
Musical voor opa’s, oma’s en andere genodigden  
Het lijkt de kinderen geweldig dat ook bijvoorbeeld opa’s en oma’s de musical kunnen bekijken. Daarom spelen de 
kinderen de musical op 12 juli nog een keer. Alle kinderen mogen opa’s, oma’s, broers, zussen, ooms, tantes enz. 
uitnodigen. De kinderen geven aan juf Mirjam door hoeveel mensen ze hebben uitgenodigd.  
-Om 12.30 uur wordt iedereen ontvangen met een kopje koffie of thee.  
-Vervolgens gaan de kinderen de musical spelen.  
-De musical duurt ongeveer anderhalf uur.  
-Na de musical gaat iedereen weer huiswaarts.  
-De kinderen zijn gewoon om 14.30 uur vrij.  
 
Gym  
Donderdag 14 juli hebben de kinderen hun laatste gymles. Beide groepen gymmen deze dag samen.   
 
Slapen op school groep acht  
Groep acht mag als afsluiting van de basisschool donderdagnacht 14 juli in school blijven slapen. De kinderen zijn ’s 
avonds om 19.30 uur van harte welkom op school. Vrijdagochtend ontbijten we samen. De kinderen mogen om 
10.00 uur weer opgehaald worden.   
 

Team Bonifatius 
 
 


