Florekrant nr. 8
Agenda
26 nov. Gesprekken gr. 8
26 nov. Belevenisles gr. 6
27 nov. Belevenisles gr. 1-2a
27 nov. MR vergadering
28 nov. Gesprekken gr. 8
29 nov. Belevenisles gr. 5
30 nov. Gespekken gr. 8
5 dec. Sinterklaas
7 dec. juf Ellen jarig
13 dec. Sluiting Jeelo project
15 dec. juf Carolien jarig
20 dec. Kerstfeest (17.00 - 19.00)
Vanuit leerkrachten ...... Nynke Renske
Via deze weg wil ik u als ouders bedanken voor de kaarten, lieve woorden en andere vormen van
medeleven die ik heb ontvangen na het overlijden van mijn zusje.
Haar plotselinge overlijden doet erg veel met mij. Ik vind het dan ook erg lastig om het erover te
hebben. Volgende week wil ik weer gaan werken. Ik heb er weer zin in om met de kinderen bezig te
zijn. Ik zou het fijn vinden wanneer u mij geen vragen gaat stellen over het hoe en wat, want deze
vragen doen nog te veel pijn.
Nynke Renske
Vanuit leerkrachten ...... Aafke
Beste ouders, Eén van mijn kinderen, Matthijs had een tijdje geleden wat last van een zwelling in zijn
oor. In een hele korte tijd hebben we veel artsen gezien en heel wat onderzoeken gehad. In
Leeuwarden hebben ze uiteindelijk ontdekt dat de zwelling een kwaadaardige tumor is, botkanker
ontstaan door kraakbeencellen. Deze vorm komt nauwelijks voor en al helemaal niet bij
kinderen. Daarnaast komt het ook haast nooit voor in het hoofd.
Voor ons is het nu heel spannend. We weten dat deze vorm niet gevoelig is voor bestraling en/of
chemotherapie en dat het dus operatief verwijderd moet worden. Of dit ook mogelijk is weten we
nog niet. Er zijn nog puzzelstukjes/onderzoeken nodig.
We willen graag alles zo normaal mogelijk door laten gaan, vooral omdat we concreet nog niets
weten. Toch zal ik regelmatig niet kunnen werken, omdat we regelmatig naar het ziekenhuis moeten.
Zoals afgelopen woensdag en donderdag bijvoorbeeld, maar ook volgende week donderdag zal ik er
niet zijn.
Vanuit leerkrachten ..... Wendy
Beste ouders, vanwege een buikoperatie zal ik de komende weken niet op school aanwezig zijn. Er
zal een ontsteking uit mijn buik verwijderd worden, waarna ik enige weken rust zal moeten nemen.
Inval
Voor groep 3 zal er steeds gekeken worden op welke dag we vervanging nodig hebben. Ellen heeft al
aangegeven dat ze af en toe extra kan werken, dat is erg fijn. Voor de rest zijn we afhankelijk van
invallers.
Voor groep 6 hebben we een invalster gevonden voor de maandag en de dinsdag. Dit is Aranka
Altena.

Advent
De advent is een periode voor Kerstmis waarin men zich klaar maakt voor de Kerst. Ook op school
besteden we hier aandacht aan en wil in de weekopeningen (op beide locaties). De advent start op
zondag 2 december.
Weeksluiting
We merken dat er nog weleens ouders komen kijken naar de weeksluiting op een moment waarop er
geen weeksluiting is. In de kalender van SchouderCom staat aangegeven wie waneer de weeksluiting
heeft.
Kamp
De kamplocatie voor dit schooljaar is geregeld. Het kamp zal plaats vinden in week 21.
20 en 21 mei: groep 5
21 en 22 mei: groep 6
22 en 23 mei: groep 7
23 en 24 mei: groep 4
Noteert u dit vast in uw agenda?
Schoolshirts
Er zijn al veel schoolshirtjes ingeleverd na de scholencross, dat is fijn. Wilt u kijken of u het
schoolshirt nog thuis hebt liggen, want we willen graag de voorraad weer compleet hebben.
Gevraagd ..... ouders voor kascontrole
De AC zoekt 2 ouders voor kascontrole van de financiën van de AC De Klipper 2017-2018. Na de
kascontrole zullen de cijfers 2 weken zichtbaar zijn op de website van school. De kascontrole zal
maximaal een half uur in beslag nemen. Wie meldt zich aan? De controle wordt in overleg met de
aanmelders ingepland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosanne Biemans 06-234
405 89
Vanwege een andere organisatorische invulling van de AC door de Rank is hiervan conform
voorgaande jaren geen inzicht in de financiën van de AC activiteiten van de Rank 2017-2018.
Afsluiting Omgaan met geld
We sluiten het eerste Jeelo project af met een echte winkelstraat in Luttelgeest. Dit is op 13
december van 14.30 tot 15.30 uur aan de Sportstraat. Een officiële uitnodiging volgt nog.
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende kinderen de komende 2 weken bij ons op school:
Tom Bootsma is 23 november 4 jaar geworden. Op 25 november wordt Angelina Post 4 jaar. Op 30
november Maud van Drogen en op 6 december Liza Brinks. Wij wensen Tom, Angelina, Maud, Liza en
hun ouders, veel plezier bij ons op school.
Jarigen
30 nov. Kaylee Verhoeven, gr. 6; 9 jaar
2 dec. Mylene Wierstra, gr. 7; 11 jaar
3 dec. Sven Vis, gr. 5; 9 jaar
5 dec. Lisa Tesselaar, gr. 1a; 5 jaar
6 dec. Koen Blauw, gr. 7; 11 jaar

