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April-mei 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanuit de OR:
Avond4daagse:
We mogen weer van start! Op maandag 30 mei t/m donderdag 2
juni is de avond-4-daagse weer een feit. We hebben vele
aanmeldingen binnen gekregen!!
Middels de infobrief en het opgaveformulier hebben we u al
geïnformeerd over de gang van zaken. Verdere tips volgen later nog
via Parro. Super om zo weer als school mee te lopen en een viertal
sportieve avonden te mogen beleven. Tot 30 mei!

Schoonmaakavond
Op 13 April was de derde schoonmaakavond van dit
schooljaar alweer een feit. We kunnen terugblikken op
een goed en fris eindresultaat.
Via deze weg nogmaals bedankt aan de aanwezige
ouders die avond. Over het algemeen hadden we dus een
prima opkomst van ouders.
We merkten echter wel dat, met name door wisselingen
en ruilen van ouders, er met name in de ouderbouw wat
handen te kort waren.
Ook via deze weg willen we jullie erop wijzen dat de
eerst volgende poetsavond op 18 Mei 2022 a.s. is.
Kijk dus even in het schoonmaakschema of u bent
ingedeeld. Was u 13 April verhinderd, dan zien we u
graag op 18 mei alsnog!
Van 19:30-20:30 is het meeste wel gedaan en kan ieder kind de dag erna weer in een fris
lokaal plaatsnemen. We rekenen op u medewerking!

Mvg de OR
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Koffieochtend:
Donderdag 12 mei van 8.30-9.15uur aanstaande is er weer een koffieochtend: het moment om onder het
genot van een kopje thee of koffie andere ouders te ontmoeten en meer te horen over het reilen en
zeilen in onze school!
Tijdens de vorige koffieochtend hebben we aan de
aanwezige ouders gevraagd welke aan welke invulling het
meeste behoefte is. Er werd aangegeven dat vooral het
informeren over waar we op school mee bezig zijn, de
trots-op-momenten delen, fijn zijn om te horen op deze
ochtenden. Aan een thematische invulling of een externe
gast uitnodigen is minder behoefte.
Op 12 mei a.s. zullen de leerlingen uit de leerlingenraad ook wat meer vertellen over waar zij mee bezig
zijn in de klas.
Hopelijk zien we jullie daar!

Koningsdag
Vorige week vrijdag 22 april kon het eindelijk weer….de KONINGSSPELEN op sportieve wijze vieren!
Samen met basisschool De Twine was er een mooi actief programma voor de kinderen opgesteld. Alle
organisatoren en hulpouders: heel erg bedankt.
Mede door jullie inzet is het een feestelijke en sportieve dag geworden voor de kinderen!
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Schoolkamp groep 7/ 8 , schoolreisje groep 3 t/m 6 en het Kleuterfeest!

Dit jaar gaan onze groepen 7 en 8 op schoolkamp naar het

Kameleoneiland in Terherne!
Altijd een groot succes weten we uit ervaring! Dit jaar gaan ze van maandag 27
juni t/m woensdag 29 juni. De leerlingen uit deze groepen groepen en hun
ouders worden door de eigen leerkrachten hierover verder geïnformeerd.

De groepen 3 t/m 6 gaan op woensdag 15 juni
naar…..Attractiepark Drouwenerzand!
Ook hier volgt via de leerkracht na de meivakantie
meer informatie over. Dit wordt vast ook een
geweldige ervaring en belevenis voor de kinderen!

Kleuterfeest!
Ieder jaar weer een groot succes: het Kleuterfeest voor de leerlingen in groep 1 en 2! Dit jaar gaan ze met
elkaar naar de Kinderboerderij in Sneek. De leerkrachten van deze groepen zullen de desbetreffende
ouders zelf via Parro nog meer informatie geven.
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Informatie over eventuele maandsluitingen of activiteiten op groepsniveau krijgt u van de leerkracht via Parro.

Overzichtskalender
DATUM
Zondag 8 mei
Maandag 9 mei
Donderdag 12 mei
Woensdag 18 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Week van 23 mei tot 3 juni
Maandag 30 mei -2 juni
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Week van 13 juni
Woensdag 15 juni
Zondag 19 juni
Maandag 4 juli
Week van 4 juli
Vrijdag 8 juli
Woensdag 13 juli
Vrijdag 15 juli
Zomervakantie:
Start schooljaar 2022-2023

ACTIVITEIT
Moederdag
luizencontrole
KOFFIEOCHTEND 8.30-9.15uur
Schoonmaakavond
Hemelvaartsdag Leerlingen VRIJ
Leerlingen VRIJ
IEP-lvs toetsen groep 3 t/m 7
Avond4daagse
Pinkstermaandag leerlingen VRIJ
Analyse studiedag team : leerlingen VRIJ
Gesprekken op aanvraag leerkracht of verzoek ouders
SCHOOLREISJE Drouwenerzand groep 3t/m 6 + KLEUTERFEEST
Vaderdag
Rapportfolio mee naar huis
Rapportfolio-gesprekken
Afscheidsmusical groep 8
Doorschuifmiddag (alvast een kijkje nemen in je nieuwe groep)
Laatste schooldag
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus
Maandag 29 augustus 2022

Namens het team van De Kogge :
Een fijne meivakantie toegewenst!

