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Wie zijn er jarig de komende maand.
Geboortedatum

Jesse Tjibbe Atsma

30-7

Nelena van den Beukel

7-7

Lieke Kamminga

6-7

Marije Osinga

25-7

Louise Talsma

28-7

Samantha Talsma

26-7

Hiske van der Wal

4-7

Meinte Hoornstra

23-7

Lyke Terpstra

9-7

Chris Postma

14-7

Eva Talman

24-7

Roan Luimstra

20-7

Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We
wensen jullie een heel fijne dag.

De laatste dingen…..
Het zijn de laatste loodjes…….nog een gesprekje, de laatste rapporten invullen,
voorbereidingen vakantie, lokalen opruimen etc. We zijn druk aan het afronden en
ook thuis zal ongetwijfeld het één en ander aan voorbereidingen worden gedaan.
Het was weer een bevlogen jaar voor Mooitaki waarin we een volledig schooljaar
hebben gedraaid in het prachtige nieuwe gebouw, de nodige ziektes van
leerkrachten met de daarbij behorende inval(problematiek), een nieuwe directeur,
een nieuw schoolplan voor 2019-2023 met daarin onze doelstellingen voor die periode
etc.
Ik kan u wel vertellen dat ik in elk geval trots ben op de kinderen die onze school
bezoeken. De openheid, gemoedelijkheid en de positieve sfeer merkte ik meteen al
op toen ik hier begin mei begon als directeur.
Ook ben ik ontzettend blij en trots met het team dat werkt op Mooitaki. In de korte tijd
dat ik hier mag zijn heb ik mogen ervaren dat zij ontzettend veel liefde en compassie
voor hun vak hebben, flexibel zijn naar zichzelf, de kinderen en collega’s om zo elke
dag het beste onderwijs naar boven te halen. In een bevlogen jaar als deze was dat
niet altijd even makkelijk, maar ze hebben het wel gedaan.
Er gaan een aantal leerkrachten weg, waar we u al eerder over geïnformeerd
hebben. Maar ook komen er weer mensen terug zoals Juf Charissa en juf Djoke. Wees
welkom!
Volgend jaar gaan we verder met onze ontwikkelingen zoals meer onderwijs op maat
en hoe we graag ouders willen betrekken bij het onderwijs. Al aan begin van het
nieuwe schooljaar zal al gauw een uitnodiging volgen voor een algemene infoavond.
Maar nu eerst vakantie. Wat u/jullie ook gaan doen, geniet ervan. Tijd vliegt voorbij en
het zit hem juist in die momenten van samenzijn dat ons verbind.
Geniet mét en van elkaar.
Met een hartelijke, zonnige groet, ook vanzelfsprekend namens het team van
Mooitaki,
Tim Zasburg – directeur CBS Mooitaki
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Ook jullie bedankt!!!!
Ook dit schooljaar hebben we een hoop gedaan in school, als buiten school. Dit kon niet
zonder de hulp van een groot aantal ouders. We willen jullie hiervoor hartelijk danken. In de
loop van deze week, begin volgende week krijgen al deze ‘hulpouders’ een kleine attentie
van ons.
TSO: Wie helpt ons uit de brand?!
Tijdenlang hebben wij gebruik mogen maken van een aantal ouders die van 11.45- 12.45 met
een aantal groepen gingen eten en naar buiten gingen. Helaas hebben beide nu
aangegeven hiermee te willen stoppen.
Wij zijn dus dringend op zoek naar een aantal papa’s, mama’s, pake’s en/of beppe’s. (ooms
en tantes mogen ook) die ons willen helpen. Tegenover staat een bijdrage per uur, de dank
van het team en de prachtige omgang met kinderen. Wilt u wat meer informatie? Mail dan
even naar t.zasburg@cbo-nwf.nl
Laatste en eerste schooldag
De laatste schooldag is dit jaar op vrijdag 12 juli. Deze dag gaan de kinderen allerlei leuke
dingen doen. De kinderen zijn wel gewoon 12:15 uur uit. Voorafgaand aan deze dag zal de
leerkracht van uw kind u berichten over wanneer er tassen mee mogen naar school voor het
opruimen en meenemen van spullen naar huis. In deze laatste week wordt in principe geen
verlof meer gegeven.
De eerste schooldag is maandag 26 augustus.
Formatie en groepenindeling
De formatie en de groepenindeling zijn bekend en hebben afgelopen week al gedeeld met
u via het portaal.
PBS. Waar werken we de komende tijd aan.
Deze laatste anderhalve week zorgen we er vooral met elkaar om dat we het leuk en
gezellig hebben.

Mooitaki’s info

