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Nieuwe leerlingen
We verwelkomen Elin Rolfes, Rhodé Somberg en Nyne Velmmix bij ons op
school. We wensen jullie een fijne schooltijd op de KAS.
Juf Annemieke
Lieve ouders en vooral lieve kinderen,
Donderdag 19 juli is mijn laatste officiële werkdag op de K.A.S. Ik ga dan met
pensioen. Ik heb hier altijd met héél veel plezier gewerkt! Er waren natuurlijk
ook verdrietige momenten. Vooral het overlijden van juf Truus heeft me diep
geraakt. En ook het afscheid van veel collega’s viel niet altijd mee. Maar er
waren ook heel veel hoogtepunten:
* schoolkamp Ameland
* kleuterfeesten
* het 25, 30 en 40 jarig bestaan van de K.A.S. (circus, Oranjestad,
Appelscha)
* het maken van een Sinterklaasfilm samen met juf Elly
* de filmpjes voor meester Heemskerk en juf Elly
* het vieren van mijn jubileum.
En ik weet zeker dat ik nog heel veel vergeet! Want vooral het werken met de
kinderen gaf mij heel veel plezier en voldoening. Ik ga jullie allemaal missen.
Daar horen natuurlijk ook mijn lieve collega’s bij. De warmte, de gezelligheid en
de band onderling zal ik niet vergeten! Gelukkig blijf ik nog aan school
verbonden d.m.v. vrijwilligerswerk. De tijd die ik nu overhoud is voor Martin,
mijn kinderen en mijn 8 kleinkinderen.
Bedankt en tot ziens!!!
Juf Annemieke.
Rapporten en eindejaarsbrief
Vandaag krijgen de kinderen de rapporten en de eindejaarsbrief mee naar huis.
Instructie iPad
Voor de ouders van de (huidige) groepen 3 is er a.s. maandag om 17.30 u. en
a.s. woensdag om 12.30 u. de mogelijkheid om vragen te stellen over het
gebruik van de iPad in groep 4. De instructie wordt gegeven in het lokaal van
groep 3A.

Groep 3 en 8 :Tutorontbijt
Woensdag 18 juli om half 9 is het tutorontbijt. De kinderen van groep 3 hebben
al een informatiebrief meegekregen naar huis. De kinderen van groep 8 worden
ook uitgenodigd om in pyjama op school te komen. Alvast veel plezier en
smakelijk eten.
Groep 8A: Feest
Op vrijdag 13 juli viert juf Dominique haar verjaardag in de groep. Voor drinken
en iets lekkers wordt gezorgd.
Social Schools
U bent van ons gewend dat we informatie en leuke foto's via Klasbord met u
delen. Na de zomervakantie gaan we, in plaats van Klasbord, gebruik maken
van Social Schools voor de digitale communicatie tussen leerkrachten en
ouders. Dit hebben we besloten omdat Social Schools volgens ons nog meer
mogelijkheden biedt voor leerkrachten en ouders. We kunnen naast alle
functies die Klasbord ook heeft, o.a. ook berichten voor de hele school
plaatsen, filmpjes uploaden en evenementen aanmaken. Ook zit er een functie
op waarbij u zich digitaal kunt inschrijven voor de 10-minutengesprekken. In het
begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor Social
Schools, om u aan te melden en te registreren. Ook zal dan nog meer
informatie worden gegeven over het gebruik van Social Schools en de stappen
voor aanmelding bij de klassen van uw kind(eren).
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie over Social Schools zodat
u alvast kunt lezen wat de mogelijkheden zijn en hoe het programma werkt. Het
is een zeer gebruiksvriendelijk programma voor leerkrachten en ouders, waar
wij als team erg enthousiast over zijn!
Hulp gevraagd voor het speelhuis
Het speelhuis op het kleuterplein is afgekeurd. Wie wil en kan Paul, onze
conciërge, helpen met het demonteren van het speelhuis. Misschien kunnen we
van het speelhuis in de hoogte nog een speelhuis voor op de grond maken?
Goede ideeën en hulp zijn van harte welkom. Graag aanmelden bij Paul!

Begin zomervakantie
Volgende week vrijdag om 12.00 uur begint de zomervakantie. We wensen
iedereen fijne, gezellige en zonnige dagen. Tot maandag 3 september om half
9, want dan beginnen we weer.

