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Naam

Geboortedatum

Rense Elzinga

8-8-2007

Julia ten Have

14-8-2010

Ruurd van der Heide

31-8-2011

Geanne van der Heide

4-8-2009

Siedrick Tuinstra

20-8-2007

Mirte de Vries

19-8-2009

Misha Meeter

23-8-2011

Luka Meeter

23-8-2011

Pascalle van der Zee

17-8-2006

Rik Rondaan

6-8-2014

Mike Haisma

27-8-2014

Marcus Best

12-8-2015

Naam

Geboortedatum

Joost ten Have

29-9-2008

Jens Kamminga

20-9-2011

Sjoerd van der Meer 7-9-2009
Renske van der Ree

8-9-2006

Amarens Rondaan

6-9-2008

Yerne Siderius

18-9-2012

Jarno de Haan

1-9-2010

Job Klompstra

21-9-2011

Marit De Haan

11-9-2014

Nina van der Veen

7-9-2014

Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We wensen jullie een heel fijne dag.
De vakantie zit erop!
En juist nu begon de zon weer vol te schijnen. Ondanks dit warme weer zitten we
goed in ons gekoelde schoolgebouw.
Ik hoop van harte dat u en de kinderen een goede vakantie hebben gehad. De één
zal naar het buitenland geweest zijn, de ander in Nederland zelf. En weer anderen zijn
thuisgebleven met hoogstwaarschijnlijk wat dagjes uit. Hoe de invulling ook was, er
gaat niets boven het samenzijn van het gezin, ongeacht hoe deze eruit ziet.
Op dit moment is mijn vrouw 39 weken zwanger. We zitten dus erg in spanning op het
moment dat….. Ik houd u op de hoogte.
Niettemin, ook wij hebben als gezin zijnde leuke dingen gedaan als bootje varen,
naar het zwembad, uitslapen (tot wel 7:00 uur….) en hebben we vooral genoten van
de vrije tijd die we hadden.
We zijn dus weer begonnen. De laatste vrijdag van de vakantie zijn wij, als team, al
begonnen door te beginnen met de cursus ‘gepersonaliseerd leren.’ Een thema die
onder andere dit jaar verder tot uitwerking komt.
En afgelopen maandag natuurlijk weer voor ‘het echie.’ Goed om te zien dat
(bijna :P) alle kinderen er weer zin hadden. Niettemin, zo’n eerste dag is toch altijd
weer spannend. We gaan ervoor om er met elkaar weer een mooi jaar van te maken.
Dit jaar ben ik, met uitzondering van de donderdag, elke dag op school. Mocht er iets
zijn in een vraag en/of opmerking, loop zeker even binnen. U hoeft geen afspraak te
maken.
Met een hartelijke, zonnige groet, ook vanzelfsprekend namens het team van
Mooitaki,
Tim Zasburg – directeur CBS Mooitaki
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Wie zijn er jarig de komende maand.

Jaarkalender.
We zijn druk bezig om de laatste datums te verzamelen. Zodra dit rond is krijgt u weer een
jaarkalender van ons waar overzichtelijk alles op staat om rekening mee te houden.
Maar voor nu alvast de volgende data:
- donderdag 29 augustus: info-avond nieuwe schoolplan. Wees welkom!
- 10-11 en 12 september startgesprekken. Zodra de inschrijving open staat, dan laten we dit
weten.
- woensdag 2 oktober: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag van onze vereniging.

PBS. Waar werken we de komende tijd aan.
De aankomende weken zorgen we er vooral met elkaar om dat we het leuk en gezellig
hebben. Per klas wordt gekeken waar behoefte aan is.
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