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Nieuwsbrief
Schoolfotograaf

Avondvierdaagse

Op donderdag 2 juni komt de

Dinsdag 7 juni a.s. gaan we weer van start

schoolfotograaf. Alle kinderen gaan dan op de

met de avondvierdaagse. U krijgt daarover

foto. Er worden dit jaar individuele foto’s

komende week nog meer informatie.

gemaakt en groepsfoto’s.
Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd wordt
De schoolfotograaf komt dit jaar extra. Dit

opgehaald van het terrein van FC Wolvega,

aangezien de oudervereniging heeft

de kinderen zijn met 5 km ongeveer een uur

aangegeven dat zij het als ouders leuk

onderweg en met 10 km twee uur.

zouden vinden om van ieder schooljaar een
groepsfoto te hebben. We hebben er
zodoende voor gekozen om de

Afstanden en vertrektijden dinsdag,
woensdag, donderdag:

schoolfotograaf voortaan ieder jaar te laten
komen. Het ene jaar voor alleen de
individuele foto’s en de groepsfoto’s en het
andere jaar voor de foto’s van de broertjes
en zusjes, de individuele foto’s en de
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groepsfoto’s.

groep 3/4
4x 5km

aanwezig:
18.00 uur

vertrek:
18.15 uur

groep 5
4x 5km

aanwezig:
18.00 uur

vertrek:
18.15 uur

groep 5
4x 10km

aanwezig:
17.45 uur

vertrek:
18.00 uur

groep 6/7/8
4x 10km

aanwezig:
17.45 uur

vertrek:
18.00 uur

Let op! Op vrijdag moet iedereen om 18.00
uur aanwezig zijn, iedereen vertrekt dan om
18.15 uur!!!

Groepsindeling komend
schooljaar
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
informatie over de groepsindeling van
komend schooljaar. Mocht u hier vragen over
hebben, dan kunt u terecht bij de directeur.

De laatste avond verwachten we rond 20.0020.30 uur terug te zijn. Het defilé begint rond
19.30 uur in het centrum van Wolvega.
Als u de kinderen weer ophaalt van het
terrein bij FC Wolvega, wilt u dit dan aan de
leerkracht doorgeven.
De routes, starttijden en verdere informatie
staan vermeld op
www.avond4daagsewolvega.nl.
Iedereen heel veel plezier!!!!!

Screening motoriek gr 2

19 juni

Komende maandag vindt de screening van de

20 t/m 22 juni Kamp gr 8

motoriek plaats voor de kinderen van

27 juni

Margedag, leerlingen vrij

groep 2. De screening wordt gedaan door

28 juni

Schoolreisje gr 3/4

Buurtsportwerk. In de bijlage vindt u

29 juni

Kennismaken Linde/Terra gr 8

daarover meer informatie.

29 juni

Schoolreisje gr 5/6/7

Vaderdag

Als u hier als ouder/verzorger bezwaar tegen
heeft dan kunt u dit aangegeven bij de
groepsleerkracht. Uw kind wordt dan niet
gescreend.
Nadat de screening heeft plaats gevonden
krijgen de kinderen die in aanmerking komen
voor gratis deelname aan een beweeggroepje
een uitnodiging mee van de groepsleerkracht
met verdere informatie. U kunt uw kind
vrijblijvend aanmelden voor het
beweeggroepje.

Agenda
2 juni

Schoolfotograaf

5 t/m 6 juni

Pinksteren, leerlingen vrij

Alvast noteren
7 juni

Techniek workshop Linde
College gr 8

7 t/m 10 juni

Avondvierdaagse

13 juni

Oud papier

13 t/m 24 juni Toetsweken
2

