Mededelingenblad nr. 25

8 juli 2016

Meester K.J. Dijkstraschool
Hoofdweg 31
8424 PJ Elsloo
Tel:
E-mail:
Website:

0561-421250
info@mrkjdijkstraschool.nl
http://www.mrkjdijkstraschool.nl

Geslaagde expositie kunstproject:
Donderdag 30 juni sloten we ons kunstproject af met een expositie in
school. Na ontvangst in de gymzaal met koffie en thee, mozaiekkoekjes
en uitleg van het project door Marieke Smink van Kunst en Stijl, kon men
het resultaat gaan bekijken. Veel belangstellenden maakten van deze
gelegenheid gebruik om de opgefriste hal en gang bij de kleuters en
natuurlijk de prachtige ontwerpen en mozaïeken op de muur te
bewonderen. Zie voor foto’s www.mrkjdijkstraschool.nl
Schoolfotograaf:
De verkoop van de schoolfoto’s is op maandagavond 11 juli van 20.00 uur tot 20.45 uur.
U kunt de volgende pakketten kopen:
Pakket individuele kind (11 euro) bestaat uit 4 vellen.
1. 1x 13x18
2. 2x 9x 13
3. 6 pasfoto’s + 2x 6x9
4. Klassenfoto
Broertje-zusje foto (10 euro) bestaat uit drie vellen (zie boven vel 1-2-3)
Ook kunnen er losse vellen gekocht worden: één vel 7 euro, twee vellen 9 euro, drie vellen 10
euro. Graag contant geld meenemen!
Elsloo van vroeger:
Woensdagochtend is Hendrik Betten op school geweest. Hij heeft in
groep 5 en 6 beelden laten zien en verteld over Elsloo van vroeger.
We zijn in de kerk geweest, waar dhr. Schuurer vertelde over de
kerk. Hendrik heeft de klok geluid en we zijn op het kerkhof geweest.
Dit was heel interessant. Als cadeautje krijgen we allemaal de
kalender van Elsloo, met foto’s van vroeger en nu. Vrijdagmiddag
gaat groep 5/6 op de fiets naar Zorgvlied, waar we op excursie gaan
met dhr. Paul Gols. Zo weten we wat meer over onze dorpen, en
hoe het daar vroeger was!
Musical groep 7/8:
Vanavond gaan de leerlingen van groep 7/8 in ’t Anker de musical ‘Verboden toegang” opvoeren.
De voorstelling begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk voor alle ouders, oudere broers en
zussen, opa’s, oma’s en andere belangstellenden.
De kinderen van groep 1 t/m 6 hebben vanmorgen genoten van de musical. De avondvoorstelling
is dan ook niet voor deze leerlingen. In de pauze zal er een verloting plaatsvinden.
We hopen u vanavond te mogen begroeten!
Afscheid leerlingen:
Het schooljaar 2015-2016 loopt ten einde en dat betekent dat er weer een groep leerlingen onze
school gaat verlaten. Celia, Melanie, Rafael, Jurgen, Wiek en Ewan gaan hun schoolcarrière
voortzetten op het Stellingwerf College in Oosterwolde.
Allemaal heel veel geluk, succes en plezier gewenst op jullie nieuwe school! Voor de families Urff
en Fennema betekent het ook afscheid nemen van de Mr. K.J. Dijkstraschool. Bedankt voor het
vertrouwen en de prettige samenwerking al die jaren.

Laatste schooldag 14 juli (nog even ter herinnering):
Op deze allerlaatste schooldag van het schooljaar verwachten we de kinderen van 8.30 uur tot
13.30 op school. Er zal ook op school gegeten worden. De kinderen van groep 8 hebben een
speurtocht en spelletjes bedacht voor alle kinderen. Dit duurt van 9 uur tot ongeveer 12.00 uur.
Tussen de middag blijven alle kinderen over en gaan we patat eten.
Om 13.00 uur worden de kinderen van groep 8 uitgedaagd door de leerkrachten voor slagbal op
het korfbalveld.
Planning laatste schooldag:
08.30 – 09.00 uur kinderen in de eigen klas en uitleg op het plein.
09.00 - 12.00 uur
speurtocht en spelletjes.
10.00 – 10.30 uur gezamenlijke pauze op het plein
12.00 – 13.00 uur lunch op school
13.00 – 13.30 uur afsluiting van het schooljaar met slagbal.
13.30 uur ZOMERVAKANTIE
N.B. De kinderen hoeven voor deze dag geen eten en drinken mee, daar wordt voor gezorgd.
Schoonmaakavond:
Maandag 11 juli houden we op school onze grote schoonmaak.
Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ beginnen we deze avond om 19.00 uur.
We rekenen op één afgevaardigde per gezin. Wilt u wat handige hulpjes zoals een emmer, doek en
stofzuiger meenemen? Bent u deze avond verhinderd, geef het even door aan school. Misschien
bent u in de gelegenheid om thuis materiaal van school schoon te maken.
Formatie schooljaar 2016-2017:
Voor volgend schooljaar is de formatie rond.
Dagen

Groep
1 en 2
Juf Aafje

Groep
3 en 4
Juf Karin

Groep
5 en 6
Meester Roelf

Groep
7 en 8
Juf Janique

Juf Aafje

Juf Karin

Meester Roelf

Juf Janique

Dinsdagochtend
(8.30-12.00 uur)
Dinsdagmiddag
(13.15-15.15 uur)

Juf Aafje

Juf Karin

Meester Roelf

Juf Janique

Juf Aafje

Juf Karin

Meester Roelf

Juf Janique

Woensdagochtend
(8.30-12.15 uur)
Woensdagmiddag

Leerlingen
vrij.
Leerlingen
vrij.

Juf Karin

Juf Greetje

Juf Janique

Leerlingen vrij.

Leerlingen vrij.

Leerlingen
vrij.

Donderdagochtend
(8.30-12.00 uur)
Donderdagmiddag
(13.15-15.15 uur)

Juf Aafje

Juf Aafje (3)
Juf Greetje (4)
Juf Aafje (3)
Juf Greetje (4)

Juf Greetje

Juf Janique

Juf Greetje

Juf Janique

Vrijdagochtend
(8.30-12.00 uur)
Vrijdagmiddag
(13.15-15.15 uur)

Juf Aafje

Juf Aafje (3)
Juf Greetje (4)
Leerlingen vrij.

Juf Greetje

Juf Janique

Juf Greetje

Juf Janique

Maandagochtend
(8.30-12.00 uur)
Maandagmiddag
(13.15-15.15 uur)








Juf Aafje

Juf Aafje

Op woensdag zijn groep 1 en 2 vrij
Daarnaast is groep 1 iedere laatste vrijdagmiddag van de maand vrij. De data zijn: 23
september, 28 oktober, 25 november, 27 januari (+groep 2), 31 maart, 16 juni (groep 1-2)
extra en 30 juni
Groep 2 is op 27 januari en 16 juni op vrijdagmiddag vrij.
Groep 3/4 is vrijdagmiddag vrij.
Intern begeleider
mevr. W. Bult (donderdagmorgen)

Heel erg bedankt:
Alle ouders die op welke wijze dan ook dit schooljaar hebben mee geholpen willen we heel hartelijk
bedanken. Hopen volgend schooljaar weer een beroep op u te mogen doen.
Vakantieregeling:
Zomervakantie 2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag, Pasen
Meivakantie
5 Mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie 2017

za: 16-07-2016
za: 15-10-2016
za: 24-12-2016
za: 18-02-2017
vr: 14-04-2017
za: 22-04-2017
vr: 05-05-2017
do: 25-05-2017
zo: 04-06-2017
za: 22-07-2017

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

zo: 28-08-2016
zo: 23-10-2016
zo: 08-01-2017
zo: 26-02-2017
ma:17-04-2017
zo: 30-04-2017

t/m ma:05-06-2017
t/m zo: 03-09-2017

Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt in het nieuwe schooljaar op donderdag 1 september
a.s.
Agenda:
Vrijdag 8 juli

Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli

Donderdag 14 juli

08.45 Uur generale musical groep 7/8
’s Middags rondleiding Zorgvlied door dhr. Paul Gols groep 5/6
neemt fiets en lunchpakket mee naar school en blijft over.
19.30 Uur afscheidsmusical groep 7/8 in ‘t Anker
19.00 Uur schoonmaakavond.
20.00 Uur verkoop schoolfoto’s
Juf Greetje jarig
10.30 Uur doorschuiven groepen
15.15 Uur afscheid groep 2
Bezoek landmacht in groep 7 en 8
Laatste schooldag en start zomervakantie t/m 28 augustus

