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Agenda

AGENDA WEEK 19
maandag

30 mei

dinsdag
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woensdag

31 mei
01 juni

Kamp groep 6-7-8

donderdag

02 juni

Kamp groep 6-7-8

vrijdag

03 juni

Kamp groep 6-7-8

zaterdag

04 juni

maandag

06 juni

Pinksteren
AGENDA WEEK 20
2e Pinksterdag (kinderen vrij)

dinsdag

07 juni

woensdag

08 juni

Groep 7-8 “Help naar de brugklas”

donderdag

09 juni

Motorische screening groep 2

vrijdag

10 juni

maandag

13 juni

dinsdag

14 juni

woensdag

15 juni

donderdag

16 juni

vrijdag

17 juni

AGENDA WEEK 21
Toetsweek Tandenpoetsles groep 1 t/m 4
Peuter-meespeel-ochtend groep 7-8 “Help naar de brugklas”

Kamp groep 6-7-8
Woensdagochtend gaan de kinderen van groep 6-7-8 onder leiding van meester Robert en juf Saskia
op schoolkamp naar Ameland. Gelukkig mag het weer! De kinderen en de leiding hebben er al
ontzettend veel zin in. We wensen ze een heel mooi en gezellig kamp en hopen dat het weer ook
aangenaam is.

Pinksteren
Komend weekend is het Pinksterweekend en dit betekent dat de kinderen maandag vrij zijn.

Klaeterinfo

Pop werf
De kinderen van groep 3 t/m 6 hebben meegedaan aan Popwerf. Popwerf is geïnitieerd vanuit de
gemeente met als doel het muziekonderwijs te stimuleren. De kinderen hebben volop genoten van
het spelen op de instrumenten. En wat was het geweldig leuk dat omrop Fryslân nog met een
verslaggever voor hun radioprogramma langs kwam. Werden ze ook nog echt geïnterviewd. Jullie
kunnen dit terug horen op de computer, uitzending van 20 mei.

Peuter-meespeel-ochtend
Woensdag 15 juni is er weer een Peuter-meespeel-ochtend. Alle peuters uit de Hoeve en
omgeving van 3 jaar en ouder, mogen op deze ochtend gezellig op school mee komen
spelen.
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Tandenpoetsles
Maandag 13 juni krijgen de kinderen van groep 1-2 en de kinderen van groep 3-4
tandenpoetsles van een echte mondhygiëniste. Het is natuurlijk erg belangrijk dat de
kinderen goed weten hoe ze hun tanden en kiezen het best kunnen poetsen.

Motorische screening
Ieder jaar worden de kinderen van groep 2 gescreend op hun motoriek. Een goede
motoriek is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom zijn we ook heel
blij dat dit is opgepakt door de Beweegconsulenten. Ouders krijgen hierover informatie
van de leerkracht.

Help, naar de brugklas
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen een aantal keren “les” over alle veranderingen die je tegen
kunt komen als je straks naar de brugklas gaat. Dit is een soort weerbaarheidstraining. De kinderen
worden op actieve en leuke wijze voorbereid op hun start in het voortgezet onderwijs.

Tennisles
Bij deze Klaeterinfo ontvangen jullie informatie over tennis clinics die hier gegeven gaan worden in
de Hoeve. Je hebt geen materiaal nodig want daar wordt voor gezorgd. Verder is het belangrijk te
weten dat de clinic verzorgd wordt door een professionele tennisleraar. Dus het zou geweldig leuk
zijn als zich veel kinderen én volwassenen aanmelden!

Dorpsfeest
Bij deze Klaeterinfo zit ook informatie over het dorpsfeest. Ook voor de mensen van buiten De Hoeve
een feest om niet te missen!!! Dus geef jullie op en doe gezellig mee!

Alvast noteren
20 juni
20 juni
21 juni
24-25-26

Toetsweek
Kabouterpad groep 1-2
Klaeterinfo mee
Dorpsfeest De Hoeve
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