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Verhuizing naar het Landbouwmuseum
Naar aanleiding van de verhuizing naar het landbouwmuseum heeft de OR op 16
oktober j.l. een pleinverkoop georganiseerd. Vanwege het slechte weer hebben we de
verkoop in school gehouden. Dit was een groot succes. Er zijn veel spullen verkocht
waardoor we minder hoefden te verhuizen en het leverde ook nog wat op.
De verhuizing zelf is goed verlopen , met dank aan alle hulp.
Sinterklaas
De aankomst van Sinterklaas op de trekker was passend omdat we het dit jaar bij het
Landbouwmuseum hebben gevierd. Voor de kinderen was het een geslaagd, gemoedelijk
en ontspannen feest.
Kerstviering
De kerstviering had als thema ‘Tikai de kerstengel’. Voorafgaand aan het kerstspel, was
het kerstdiner voor de kinderen. De meest geweldige kerstgerechten kwamen voorbij,
met liefde gemaakt door alle ouders. De kinderen hebben heerlijk gegeten. Hierna werd
het kerstspel opgevoerd met daarbij zoveel mogelijk familie. In de theaterzaal van It
Wiid was dit zeer geslaagd.
Bruiloft Juf Grietje
Op 22 april j.l. is juf Grietje getrouwd met Aldert. Dit werd gevierd met alle kinderen in
de hal van het Landbouwmuseum. Juf zag eruit als een prinses en Aldert als een prins.
De kinderen vonden het erg spannend. Daarna zijn de kinderen van groep 4/5
meegeweest naar het officiele gedeelte van de bruiloft. Deze dag was voor veel kinderen
het hoogtepunt van het schooljaar.
Vernieuwde school
In de meivakantie heeft iedereen hard gewerkt om de vernieuwde school weer in te
richten. Hoewel we een hele mooie tijd hebben gehad in het landbouwmuseum, was
iedereen heel blij weer terug te zijn. Wat is de school mooi geworden.
Rommelmarkt
Op 1 juli j.l. was de jaarlijkse rommelmarkt. Ook dit jaar weer veel spullen, gezelligheid
en veel vrijwilligers aan het werk. Het hoogtepunt was de koffiehoek met daarbij heel
veel lekkere taarten.

LSD
Het thema voor dit jaar was filmhelden/superhelden. Iedereen had goed zijn best
gedaan en zag er prachtig uit. Op de catwalk mocht iedereen zijn creactie laten zien. De
juffen deden ook dit jaar weer een act waardoor het een vrolijke boel werd. Groep 8 had
de jaarlijkse spelletjes perfect voorbereid, waardoor alles super verliep. Als afsluiting
van het schooljaar lekker patat gegeten.
Feestlijke opening
De officiele opening van de verbouwde school was op 9 september jl. We hebben met de
kinderen samen aan lange tafels wraps gemaakt en fruitspiesen. Dit mochten ze tijdens
de lunch opeten. Door het mooie weer konden we dit alles buiten doen. De kinderen
vonden het heerlijk. Na een geslaagde ochtend begon in de middag het officiele gedeelte.
In het kader van de heropening heeft de OR de boom, die in de hal staat, kado gegeven.
De kinderen hebben hier zelfgemaakte vogels en vlinders in gehangen.
Nieuwe tenues
De OR heeft nieuwe sport-shirts aangeschaft in de mooie frisse kleuren van de school.
Hier is al dankbaar gebruik van gemaakt tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi. We
hebben helaas niet gewonnen.
Bestuurswisselingen
Dit schooljaar zijn 3 leden van de OR om verschillende redenen gestopt met hun
aktiviteiten. Wij hebben besloten, gezien het aantal leerlingen, om de samenstelling van
de OR terug te brengen tot 4 leden. Nynke van der Velde, Kim Borgman en Jessie
Schipper zijn gestopt . Als nieuw lid is Carla de Vries gestart.
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