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Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn er alweer 3
nieuwe kleuters aan de basisschool
begonnen! Fijn dat jullie er zijn Tieme,
Rikst en Siem! Ook Anna, die vlak voor
de zomervakantie op school is
gekomen: Van harte welkom bij ons op
school!

Kinderboekenweek
Vanmorgen hebben wij de
Kinderboekenweek met het thema
“Kom Erbij!” feestelijk geopend! Een
groepje kinderen uit groep 5-6 heeft op
het plein het dansje uitgevoerd dat bij
de themaweek hoort. Geweldig
gedaan!
Vervolgens hebben we geluisterd naar
een gedicht over vriendschap.
Om de opening van de kinderboeken
week officieel te maken hebben onze
jongste leerling Siem en onze oudste
leerling Mare een lint
doorgeknipt.
Alle leerlingen mochten
daarna onder de
bogen door de school
in gaan. We vonden
het erg fijn dat ook de
peuters van OInk! En de
kinderen van het KDV
van VANDAAG
aanwezig waren bij de feestelijke
opening van de Kinderboekenweek!
In de speciale nieuwsbrief over de KBW
die u vorige week heeft ontvangen
staan de bijzonderheden over de

kleedjesmarkt. De kleedjesmarkt is de
afsluiting van de KBW.

Uitnodiging informatieavond
voor ouders op dinsdag 9
oktober 2018
Zoals u in de kalender heeft kunnen
lezen houden wij op dinsdag 9 oktober
a.s. een informatieavond voor alle
ouders van It Werflân.
De leerkrachten van groep 1-2,
groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 zullen
op deze avond 3x in ongeveer 30
minuten vertellen over het
lesprogramma in hun groep.
Inloop is van 19.00-19.15 uur.
De eerste ronde start 19.15 uur,
de tweede ronde start 19.45 uur en de
derde ronde start 20.15 uur.
Zo kunt u in één keer de
info avond bezoeken van
meerdere kinderen.
De koffie/thee staat vanaf
19.00 uur klaar!
Van harte uitgenodigd!

Ouders van groep 8
Op de kalender staat aangegeven dat
de avond is voor ouders van groep 1
t/m 7. Maar natuurlijk zijn de ouders van
groep 8 ook welkom.
Er zal voor de ouders van groep 8 een
aparte avond worden georganiseerd
over het voortgezet onderwijs. U krijgt
hier t.z.t. bericht over van de
groepsleerkracht.

Emailadressen leerkrachten It
Werflân

Vooraankondiging zakelijke
ouderavond

Onderstaand vindt u de emailadressen
van de teamleden van It Werflân.
Mocht u hen iets willen vragen en
bent u niet in de gelegenheid
langs te komen dan kunt u hen
altijd mailen.

Zoals u in de planning kunt zien is de
zakelijke ouderavond gepland op
8 november a.s. Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
De officiële uitnodiging volgt na de
herfstvakantie.
MR en OR SWS It Werflân

Groep 1-2:
Hanneke Hopman (ma,do en vrij)
h.hopman@opo-furore.nl
Willemien Tönjes (di en woe)
w.tonjes@opo-furore.nl
groep 3-4:
Thea Visser
t.visser@opo-furore.nl
Willemien Tönjes (ma)
W.Tonjes@opo-furore.nl
Groep 5-6
Fenna Kuperus (di t/m vrij)
F.Kuperus@opo-furore.nl
Gjilke Alma (ma)
g.alma@opo-furore.nl
Groep7-8
Hennie Veenstra (hele week)
h.veenstra@opo-furore.nl
IB’er
Berber Olij (di en woe)
b.olij@opo-furore.nl
Directeur
Diety Hobma-Boersma
d.hobma@opo-furore.nl

Planning
Dinsdag 9
oktober
Start 19.00 uur
Woensdag
avond
10 oktober
Vrijdagmiddag
19 oktober
20 t/m 28
oktober
29 oktober
donderdag 8
november
Vrijdag 9
november

Informatieavond over
jaarprogramma lessen
kinderen.
Kleedjesmarkt op school.
11.30-12.15 uur. Zie
nieuwsbrief KBW.
Teamscholing
Groep 5 t/m 8 VRIJ!
Herfstvakantie
Teamdag OPO Furore, de
leerlingen zijn deze dag vrij!
Zakelijke ouderavond
Nationaal schoolontbijt

