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Personeel
In een mail vlak voor de voorjaarsvakantie heeft u kunnen lezen dat de personele ruimte, die ontstaan is
door het komende vertrek van meester Rick en juf Sandra, inmiddels opgevuld is. Vanaf volgende week
maandag staat meester Bernd Brugman uit Gorredijk op maandag, dinsdag en woensdag voor de
bovenbouw en juf Joke Medemblik op donderdag en vrijdag. Beide leerkrachten heten wij van harte
welkom op De Earnewjuk. Ook is inmiddels bekend dat juf Joke vanaf 1 april beschikbaar is om de hele
week de bovenbouw te draaien en dit gaat zij dan ook doen. De donderdag- en vrijdagochtend van juf
Sandra in groep 1/2 worden vanaf 1 april overgenomen door juf Geertje Deinum. Ook welkom juf!
Afscheid meester Rick
Komende vrijdag 28 februari gaan we afscheid
nemen van meester Rick. ’s Ochtends doen we dit
samen met de kinderen en ’s middags is er tussen
14.00 uur en 15.00 uur gelegenheid voor ouders
en andere belangstellenden om meester nogmaals
de hand te drukken. Denkt u nog aan de bladzijde
voor het afscheidsboek? Deze kan tot en met
komende woensdag ingeleverd worden. Over het
afscheid van juf Sandra wordt u te zijner tijd
geïnformeerd.
NL-Doet
Op zaterdagochtend 14 maart doen we mee met NL-Doet. Op deze landelijke vrijwilligersdag gaan we in
en rond school diverse klussen uitvoeren. Aan het begin van het schooljaar heeft u zich kunnen opgeven
voor deze dag en de families Feenstra, Zijlstra, Piersma, Hettinga en De Jong hebben toen aangegeven te
willen helpen. Maar we kunnen best nog wel meer hulp gebruiken. Dus bij deze de vraag aan alle ouders
om ons op 14 maart tussen 9.00 en 11.00 uur te ondersteunen. Gezellig en nuttig!
Tot zover de berichten,
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