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AGENDA
Activiteiten:
Week 19
16 mei
19 mei

Oudergesprekken op verzoek
OMR
Fancy fair

Vrije dagen:
5 mei
25 mei en 26 mei

Bevrijdingsdag
Hemelvaart en begin van de Ramadan

Fancy Fair
Vrijdagmiddag 19 mei is de fancy fair. Hier zullen spullen verkocht worden die gemaakt zijn door de
leerlingen, maar ook de opbrengst van de zolderopruiming zal dan worden verkocht.
De opbrengst van deze fancy fair zal gebruikt worden voor het bekostigen van de schoolshirts en
eventueel voor de aanschaf van een pannakooi. De uitnodiging voor de fancy fair volgt nog.

Feestelijke ouderavond
Vooraankondiging: dit jaar houden we een feestelijke ouderavond. Deze is gepland op 29 juni.

Even kennismaken
Het was voor ons allemaal even schrikken dat Alie Heijnis al zo snel zou gaan stoppen met haar werk.
Maar we hebben meteen gekeken hoe we haar werkzaamheden kunnen vervangen. En daar zijn we snel
en goed in geslaagd. Vanaf komende donderdag zal Edo Meerholz tijdelijk ons team komen versterken.
Edo neemt een aantal van de werkzaamheden van Alie op basisschool de Dam en de Tweespan op zich.
Janna gaat op dinsdag een deel van de werkzaamheden vervangen als locatie coördinator. Juf Santana
zal haar dan vervangen in de groep. Janna blijft op de andere dagen werken in de groep.
Juf Janna blijft deze taken ook doen na de zomervakantie.
De locatie coördinator is na de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt voor u als ouders.
Hieronder stelt Edo zich aan u voor.
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Edo Meerholz, 37 jaar oud en woonachtig in Assen.
Ik ben momenteel drie dagen in de week werkzaam als directeur van
basisschool Anne de Vries in Stadskanaal. In de periode tot aan de
zomervakantie zal ik (met in gang van deze week) twee dagen in de week
werkzaam zijn op de drie openbare basisscholen in Lemmer als interimadjunct-directeur. Ik hoop collega Mirjam Holwerda en de andere collega's
te ondersteunen bij het werk op de scholen en zo een steentje bij te dragen aan goed onderwijs voor uw
kinderen. Ik heb al even kennis mogen maken met Mirjam Holwerda en ga met veel plezier en energie
de samenwerking aan. In principe ben ik elke vrijdag aanwezig op de Dam , schiet mij dan gerust even
aan. Tot ziens!

Juffendag
De juffendag is verplaatst van 2 juni naar 23 juni.

Stagiair
Vanaf volgende week komt meester Lammert elke donderdag stage lopen in groep 1 t/m 5.

Wij wensen u een fijn lang weekend, waarin we vieren dat we in vrijheid leven!
Met vriendelijke groet,
Team OBS de Dam
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