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Beste ouders/verzorgers, 

Afscheid groep 8 
 
Een bijzonder afscheid voor groep 8 dit jaar. 

De start was op het schoolplein waar alle kinderen van de school in een lange slinger klaarstonden. 

De kinderen van groep 8 liepen onder de boog door en stapten daarna in een huifkar en reden naar 

West Terschelling toe. Daar hebben ze bij Stoerbos op de fiets Tûkke Foks gedaan. Dit is een uniek 

en uitdagend outdoor spel. Na een heerlijke lunch ging de groep naar het strand van Formerum. 

Daar kregen de kinderen en de juf surfles. 

In ET10 vond het officiële gedeelte plaats. Hier werd de film vertoond die de kinderen zelf hadden 

gemaakt. Ook was er een film met de leerlingen van groep 1 t/m 7 die de kinderen van groep 8 

toezongen. De teksten voor het lied waren geschreven door juf Annalies. 

Alle kinderen zijn in het zonnetje gezet en hebben hun oorkonde ondertekend. 

Hierna was het tijd om naar Baaiduinen te vertrekken waar we in de tuin van Marit hebben genoten 

van een heerlijke barbecue. Zo kwam er een einde aan een mooie afscheidsdag. 

De huur van de ET10 en een drankje aldaar kon worden bekostigd door de OR. Door een gezonde OR 
kas was dit te realiseren.  Wij zijn dus enorm blij dat de vrijwillige ouderbijdrage zo goed betaald 
wordt! 

 

 

Surfen bij Formerum groep 8 2020  
 



 

Over de VakantieBieb 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en 

luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als 

leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 

In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast 

staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op 

het schaduwdier van John Flanagan. 
  

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. De 

verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play. Kijk voor 

meer info op www.vakantiebieb.nl. 

 

Plusklas 

De plusklassen starten weer vanaf 27 augustus. 
 
Zieke leerkrachten 
Meester Gert Jan is vorige week even op school geweest om de kinderen van groep 3 /4 te zien. Zij 
hadden hem enorm gemist en juf Marianne had dit doorgegeven en de meester kwam graag even 
naar school om alle kinderen te zien. 
Gert Jan liet ook weten heel blij te zijn met alle mooie tekeningen en slingers en fotopuzzels die hij 
van de groepen had ontvangen de afgelopen tijd. 
Juf Anita bedankt ook voor alle mooie knutsels die ze steeds weer in haar brievenbus vindt en die 
worden langsgebracht. Anita had deze week voor de kinderen van groep 7/8 ook een verrassing 
gebracht als afscheid van dit schooljaar. 
Anita is nog aan het re-integreren op het gemeentehuis en dit blijft voorlopig zo. 
 
Ouderjaarkalender 
In de bijlage treft u de digitale ouderjaarkalender aan. 
Hierin staan veel data maar zeker niet alle. We houden een slag om de arm voor diverse activiteiten 
vanwege de voorschriften over Corona. 
In onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte en in de 1e  nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 
zal weer veel informatie te vinden zijn. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.    
 
Rest mij om iedereen een mooie zomer te wensen. Wees voorzichtig, zorg goed voor uzelf en de 
mensen om u heen en we hopen iedereen in goede gezondheid terug te zien op maandag 17 
augustus. 

 

Namens het team, ouderraad en medezeggenschapsraad 
Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  
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