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Geachte ouders,
Efkes weromsjen...
Fijn dat u in zo grote getale, meer dan 400 mensen, in de Michaëlskerk
bent geweest om met de schoolkinderen het Kerstfeest te vieren. We
hebben veel mooie en dankbare reacties gekregen. Dat dit Kerstfeest
Gods Zegen mag uitdragen.
Ouderenquête.
Zoals bekend wordt de vierjaarlijkse ouderenquête
de komende weken gehouden. Deze keer gaat
het, net als de vorige keer, geheel digitaal en
anoniem via het e-mailadres dat ons bekend is. In
verband met de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming een eerste vereiste.
Wanneer de uitslag bekend is, hoort u er meer van. Graag allemaal
meewerken en de enquête invullen, het gaat om een totaalbeeld!
Vrij van school op dinsdagmiddag 5 februari.
De kinderen hebben op dinsdagmiddag 5 februari vrij van school in
verband met een extra personeelsvergadering. Zie jaarkalender.
Tsien menutejûn.
De tsien menutejûn is dit jier fêststeld op
tiisdei 12 febrewaris. Der is dan
gelegenheid om mei de learkrêften te
praten oer de bern. Neiere ynformaasje
oer de tiden wêrop elkenien ferwachte wurdt, komt letter. De sjochjûn is
foar de âlden fan de bern fan groep 3 oant en mei 7.
Meester Henk Hiemstra.
Zoals u weet heeft meester Henk Hiemstra een zware operatie
ondergaan. Het gaat na een moeilijke tijd gelukkig weer beter met hem.

Meester Henk ligt in het Medisch Centrum Leeuwarden, afdeling U,
kamer 4.
Juf Anita en Jetze.
Yn it skoallenijtsje 347 is bekend makke dat juf Anita en har man in jonkje krigen
hawwe.
Lytse Jetze leit noch altiten yn it sikehûs yn Drachten, no al sa ‘n 8 wiken. We
winskje
Anita en har man in protte wiisheid en sterkte ta.
Uur Cultuur.
De kinderen van groep 3 gaan op 7 februari naar
de voorstelling “Praat me er niet van” .
Verder bericht volgt van de juffen van groep 3.

Dy ’t in oar beskrobje wol,
moat sels suver wêze…..

