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  BIJBELROOSTER 

SPONSORKIDS  

Opbrengst  21 juli  €  128,10!! 
 
 
 
Maandelijks storten we € 250,-- voor 
‘onze’ 10 kinderen. 
 
Niet iedereen heeft altijd kleingeld in 
huis voor de kinderen om mee te ne-
men voor onze sponsorkids.  
U kunt uw bijdrage ook storten op  
rek.nr.  NL66RABO0120374315  PCBO 
te Ureterp o.v.v. Sponsorkinderen. 
www.careforbrasil.nl  
 
  

WIJZIGING ADRESSEN-
BOEKJE 
In het nieuwe namenboekje voor het komende 
schooljaar is helaas een foutief telefoonnum-
mer genoteerd van Daniël (gr. 1/2a) en Nathan 
Meijer (gr. 4b).   
Dit moet zijn    06-57713571.    
Wilt u dit even zelf wijzigen in boekje. Alvast 
hartelijk dank.   

 
Zomerweek 2:  
 
17 t/m 21 juli  en 
28 aug t/m 3 september 2017  
 
De wet van koning Darius, Daniël 6:1-10  
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6:11-29 

De DVD van de kikkermusical "Kikker is bang" 
is klaar. 
Deze kan afgehaald worden (bij voorkeur)  's 
morgens tussen 8.15 en 12.15 uur bij de balie.  

De kosten zijn € 5,--  

SCHOOLKRANT EN  

DVD KIKKERMUSICAL  

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u van-
daag ook de schoolkrant en de schoolkalender. 
We hopen dat deze in goede orde bij u thuis-
komt. Belangrijk om de kalender goed te be-
waren en een natuurlijk een leuke plek te ge-
ven in huis. Een handig boekwerk om bij de 
hand te houden en een mooi visitekaartje van 
onze school. 

In de schoolkalender staat ook de vernieuwde 
plattegrond met de nieuwe lokaalindeling. De 
kinderen weten inmiddels waar hun nieuwe 
lokaal is. 
 
Zou u ervoor willen zorgdragen dat de bezor-
gers van de schoolkranten dit vandaag of mor-
gen gaan doen? Voor de leden van de vereni-
ging zonder kinderen op school is het erg ver-
velend wanneer ze niet of veel te laat worden 
bezorgd.  

SCHOOLKALENDER 

http://www.careforbrasil.nl


DDigitale aanmeldformulieren 

Dit jaar maken we voor het eerst gebruik 

van een digitaal aanmeldformulier voor de 
opgave van broertjes en zusjes voor de 
schoolfotograaf en ook na de meivakantie 
voor de opgave voor de avond4daagse. 

Dit is een proef welke we later zullen eva-
lueren. Voor diegene die niet in de gele-
genheid is om zijn of haar kinderen digi-
taal aan te melden, graag even bij juf 
Geartsje melden, zij kan dit dan op school 
doen. 

Na aanmelding krijgt u een bevestiging op 
het door u opgegeven emailadres. Contro-

leert u uw aanmelding graag goed, klopt 
er iets niet, graag even contact opnemen 
met de Ouderraad via ouder-
raad@deopdracht.nl. Ook wanneer u geen 
bevestiging via de email ontvangt, neemt 
u dan even contact op met de Ouderraad.  

Opgave schoolfotograaf broertjes en zus-
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Met de zomervakantie nemen we ook 
afscheid van een aantal collega’s. 
Deels omdat dit zo was afgesproken 
en deels omdat sommige een baan 
elders kregen aangeboden. 

Zo heeft iedereen gelukkig elders een 
betrekking weten te vinden.  
Dat is ook niet zo verwonderlijk ge-
zien de krapte op de onderwijsmarkt. 
 
We nemen afscheid van meester Bert 
Veenstra, juf Annegonda Tillema, juf 
Roelina van der Wal, juf Yvonne de 
Vries en juf Tineke Hoekstra. 

Vandaag nemen we afscheid met een 
lunch die hen wordt aangeboden. We 
willen jullie vanaf deze plek heel har-
telijk bedanken voor jullie inzet en be-
trokkenheid bij ons op school. 

 

 

 
 PRACHTIG FEEST 
 

 

Wat een mooie start van onze trouwdag heb-
ben we op school gehad: Het was Super, Fan-
tastisch, Ongelofelijk! 

Prachtig om te zien hoe de ceremonie plaats-
vond in het bijzijn van alle kinderen, ouders en 
collega's. 

Het werd heel speciaal met getuigen, een amb-
tenaar, een officiële bruidstaart, een Meester 
Jelmer en Juf Kirsten lied en prachtig zelfge-
maakte ringen. 

We hebben enorm genoten op de dag zelf en 
zijn nu nog steeds aan het nagenieten van alles. 

We willen via deze weg graag iedereen bedan-
ken voor alle lieve woorden, kaartjes en ca-
deaus.  

Een onvergetelijke dag; mede dankzij de inzet 
van school! 

Meester Jelmer en Juf Kirsten Hoekstra 

 

 

 PERSONEEL 

De Super Toffe Kids Week begon eigenlijk dit jaar 

op de vrijdag ervoor. Een prachtige trouwceremo-

nie vond plaats op het schoolplein. Het is u vast 

niet ontgaan dat we allemaal mee mochten genie-

ten van het trouwfeest van juf Kirsten en meester 

Jelmer. Volop aandacht in de media hiervoor. Op 

facebook een top item, het bericht van onze web-

site werd meer dan 13.000 keer gedeeld.  

BEDANKT 



IOEN 
Vorige week vrijdag mocht Annet Core-
mans Friesland vertegenwoordigen bij 
de Nederlandse kampioenschappen. 
Met haar paard is zij 8e geworden. Wij 
zijn natuurlijk trots oph 
 
 
e feit dat de Friese Kampioen bij ons o 
school zit. Een prachtige foto van deze 
wedstrijden kregen we toegestuurd. Ge-
feliciteerd met het prachtige resultaat 
en deze ervaring! 
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AGENDA 
     21 juli Zomervakantie t/m 3 september   

      6 aug  Juf Hilda  jarig   

     20 aug Meester Jelmer jarig   

    21  aug Juf Kirsten jarig   

    31 aug  Trouwerij Juf Marieke    

    28 sept Volgende  nieuwsbrief   

 

 
 
 
Op zondagVandaag probeert de meester 
zijn leerlingen sommen te leren. 
“Ik heb hier een getal. Als ik daar een 
vierde van aftrek en dat vier keer na el-
kaar doe, wat houd ik dan over?” 
Geen van de kinderen weet het ant-
woord.  
“Goed, ik zal het jullie wat makkelijker 
maken. Kijk, ik heb hier een perzik. Die 

VAt 

 
 
 
De juffrouw vraagt aan de klas:”Wie 

kan me wel zes dieren uit Afrika noe-
men?” Jantje steekt zijn vinger op 
en zegt:  “Ik juf. Twee leeuwen en 
vier apen!”  
 
 

 

De klas heeft aan de meester ge-

vraagd of hij de rekenles niet wat 

minder saai kan maken. De volgen-

de dag komt de meester de klas in 

en zegt:  

“Vandaag gaan we rekenen met 

computers!” 

De klas begint te juichen. Als het 

weer stil is, vraagt de meester: 

“Nick, hoeveel zijn 45 computers en 

14 computers samen?”  

OPDRACHTMOP ☺ 

In de zomervakantie verhuist Chris 

van Panhuis (met zijn familie) naar 

Burgum. Zus Kim mocht De Opdracht 

nog even afmaken, maar Chris zal zijn 

laatste jaren gaan doorbrengen op De 

Arke. We wensen hem daar veel suc-

ces toe. We hebben afgelopen week 

bijzonder van hem mogen genieten 

toen hij als pianist optrad bij ‘De Op-

dracht’s got Talent’. We hebben alle-

maal kunnen zien dat hij écht talent 

heeft. We delen bijzondere herinne-

ringen met fam. Van Panhuis. Het ga 

jullie goed! 

 

Zo aan het eind van het schooljaar willen we ook 
alle ouders die zich op enigerlei wijze hebben in-
gezet voor de school heel hartelijk bedanken. 
 
Geweldig!  
Dat jullie op vele momenten ons hebben bijge-
staan met: 
- vervoer en begeleiding van leerlingen 
- inzet diverse geledingen  
  (ouderraad, mr en bestuur) 
- bij allerlei activiteiten 
 (schoonmaak, onderhoud, luizencontrole, enz.) 

TOT ZIENS BEDANKT! 


