Klimop 2
9301 PK Roden
050-5017172
info@obsdetandemroden.nl
www.obsdetandemroden.nl

Jaargang 25

Nieuwsbrief 17 juli 2018

Belangrijke data
18 juli

Afscheid groep 8

21 juli

Start zomervakantie

Datum
19 juli

Wie werkt voor wie
Elize werkt voor Jannie

Inhoud
0 Musical
0 Afscheid Jannie en Annagep
0 Afscheid juf Annuska
0 Komend schooljaar
0 Schoolfotograaf
Musical
Na maanden oefenen onder leiding van Marinka Werkman hebben de kinderen van groep
8 op donderdag 12 Juli de eindmusical gedaan!
In de musical ‘Help we zijn het bruidspaar kwijt!’ draait het om 20 jaar ruzie tussen twee
bakkers. Als het bruidspaar die middag verdwijnt wordt de sfeer er niet beter op. De
taarten vliegen je letterlijk om de oren. En misschien is er wel meer liefde op het plein
dan alleen het bruidspaar…
De kinderen van groep 8 moesten de musical twee keer opvoeren. In de middag voor de
kinderen van groepen 3 t/m 7 en in de avond voor familie en vrienden. Allebei de keren
gingen heel erg goed! In de pauze was er een rad van fortuin onder leiding van juf Jannie
en Annegep. Ook werd voor het eerst nieuw licht uitgetest, door Maarten Sappema.
Hierdoor was de musical helemaal af. Bedankt voor alle mensen die geholpen hebben.
Zowel voor als achter de schermen.
Geschreven door: Gerke Niemeijer en Irva Winter (groep acht)
Afscheid Jannie en Annagep
Op woensdag 18 juli gaan juf Annagep en juf Jannie met groep 4 naar het museum
“Kinderwereld” in Roden omdat ze per 1 september met pensioen gaan. De kinderen
hoeven voor de kleine pauze geen eten en drinken mee te nemen en moeten dichte
schoenen aan.
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Afscheid juf Annuska
Op woensdag 18 juli tussen 14.00 uur en 15.00 uur is er gelegenheid voor de ouders om
Annuska de hand te schudden, onder het genot van een kopje koffie of thee. Annuska
werkt na de zomervakantie op ’t Hoge Holt.
Komend schooljaar
Komend schooljaar starten we helaas zonder Jannie, Annagep en
Annuska, drie betrokken, lieve en ervaren juffen met allemaal een lang
dienstverband op Obs de Tandem. Gelukkig hebben we, ondanks het
groeiende lerarentekort de groepen komend schooljaar allemaal
kunnen bezetten met goed personeel. We zien komend schooljaar
dan ook met vertrouwen tegemoet. In de eerste week na de
zomervakantie ontvangt u de ouderkalender en informatie over de
gymroosters. Voor nu wensen we iedereen een hele fijne
zomervakantie!
Schoolfotograaf
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