NUMMER 20, 15 juli 2022

Beste ouders/verzorgers,
Dit is de laatste infobrief van het schooljaar. Dit weekend begint de vakantie en dan is er 6 weken lang geen
school.
In de laatste schoolweek hebben kinderen en personeel kunnen genieten van een aantal leuke activiteiten.
Zo was er op maandag een heuse playback show waar een aantal artiesten in spé hun talenten vertoonden.
Het was een prachtig spektakel.
Dinsdag was de dag van Meester Jan Wander Kars. Meester Kars gaat na de
zomervakantie met pensioen en dinsdag hebben we ‘afscheid’ van hem genomen.
Met veel kabaal werden hij en zijn vrouw Janna opgehaald door de kinderen en een
vuilnisauto. Dit laatste niet omdat we hen via het vuilnis weg wilden doen……nee, dit
had te maken met het thema van de dag en de artiest die ’s middags voor de
kinderen kwam optreden. Tussendoor hebben de kinderen nog een ‘vuilnisoutfit’
gemaakt. Het was een prachtige dag en meester Kars en zijn vrouw hebben genoten.
Als cadeau kreeg hij van de kinderen, personeel en bestuur een splinternieuwe I-pad
met een persoonlijke hoes en er bleef nog geld over voor de ‘consumptiepot’. Een
potje met geld om, als ze samen op pad gaan, een ijsje of een drankje te kunnen
kopen.
Vanaf deze plaats willen we meester Jan Wander Kars nogmaals bedanken voor zijn enorme inzet voor de
kinderen en de school in Opeinde. Hij is 43 jaar leerkracht geweest in Opeinde. Eerst op It Maitiidslibben en
daarna op De Leister Igge. Dat is een hele prestatie en daarom mag hij nu met recht gaan genieten van een
welverdiend pensioen. Meester Kars…….veel plezier en gezondheid toegewenst in de mooie tijd die nu voor
je ligt.
Woensdag was de afscheidsdag van groep 8. Al een aantal weken is groep 8 druk in de weer geweest met
het oefenen van de afscheidsmusical die zoals gebruikelijk in de laatste week wordt opgevoerd voor de
kinderen, personeel en natuurlijk voor ouders en andere familieleden.
In een kasteel gebeuren vreemde dingen en door muziek, dans en toneelspel komen we er achter wat er
uiteindelijk aan de hand is. Wat een prachtig en spectaculair optreden was het.
Aan het eind van de schooldag werden de leerlingen van groep 8 uitgezwaaid en een goede vervolgreis
toegewenst en ’s avonds hield meester Niels voor elke leerling een persoonlijk praatje.
Beste leerlingen van groep 8: het team van De Leister Igge wenst jullie een hele fijne en leerzame tijd toe in
het vervolgonderwijs en we hopen dat jullie een prachtige toekomst tegemoet gaan waarin je je talenten
waar kunt maken en plezier beleeft aan alles wat je doet…het ga jullie goed!!

In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u de nieuwe kalender en informatiefolder van SWS De
Leister Igge. Om u alvast voor te bereiden op de planning vlak na de zomervakantie is het goed om rekening
te houden met de volgende dagen:
Di 6 september
Do 8 september
Ma 19 september
Wo 28 september
Wo 5 oktober
Ma 10 oktober

: Identiteitscommissie
: Nieuwjaarsreceptie (16.00-18.00 uur), ontmoeting op school met een hapje en een
drankje voor alle ouders
: Medezeggenschapsraad/Schoolcommissie
: Studiemiddag team (kinderen ’s middags VRIJ)
: Studiemiddag team (kinderen ’s middags VRIJ)
: Overleg Trijewiis (kinderen ’s middags VRIJ)

In de oneven weken is groep 1 op woensdag vrij. De eerste keer is direct in de eerste schoolweek
(woensdag 31 augustus), in september volgen dan vrije woensdagen op de 14e en de 28e.
Tot slot wil ik ouders/verzorgers bedanken voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar. Het was
wederom een bijzonder jaar met een aantal ‘Corona hobbels’ maar samen hebben we het voor elkaar
gekregen om het jaar goed af te ronden.
Ik wil u samen met uw kind(eren) een hele fijne zomervakantie toewensen. Waar u ook heen gaat, ver weg
of dichtbij: geniet van de zon, de natuur, de vrije tijd en van elkaar. Doe voorzichtig en blijf gezond, dan zien
we elkaar weer terug op maandag 29 augustus!
Namens het team van SWS De Leister Igge,
Henk de Vries, directeur

