geld, actie en support bij elkaar voor kinderen die
in hun ontwikkeling worden bedreigd”
(www.kinderpostzegels.nl)

Ook in Hemrik zijn we weer van start gegaan. Na
een heerlijke vakantie zijn alle leerlingen weer
met vernieuwde energie en fris enthousiasme
begonnen. Na het uitwisselen van alle
vakantieverhalen en het (her)ontdekken van de
nieuwe groep, komen de groepen
langzamerhand weer in het ritme. We hebben er
zin in met elkaar en gaan er weer een leuk en
bovenal leerzaam jaar van maken.
Nieuwe leerlingen
We vinden het fijn u te kunnen melden dat er na
de zomervakantie maar liefst vier nieuwe
leerlingen zijn gestart op de Bôge. Hylke,
Josephine, Reijer en Elske welkom en heel veel
leerplezier gewenst op onze mooie school!
Kinderpostzegels
Ook dit jaar doen wij met groep 7/8 weer mee
aan de kinderpostzegelactie. Deze start op
woensdag 26 september. De organisatie van de
kinderpostzegels is sinds vorig jaar veranderd. De
kinderen komen nog maar één keer bij de deuren
langs en wel om de bestelling op te nemen. Het
leveren van de bestellingen wordt nu door
Stichting kinderpostzegels zelf georganiseerd.
Dit zal begin november zijn. “Kinderpostzegels is
een Nederlandse organisatie die zich inzet voor
de ontwikkeling van kwetsbare kinderen, waar
ook ter wereld. Onder het motto 'voor kinderen
door kinderen' brengt Kinderpostzegels
daadkracht, kennis en ervaring,

Engbert Pierswei 2 8409 JW Hemrik

Sportdag groep 8
De leerlingen van groep 8 doen vrijdag 21
september mee aan een bijzondere sportdag. De
speciale sportdag is alleen voor achtstegroepers
uit Opsterland. De sportdag wordt georganiseerd
in samenwerking met verschillende
sportverenigingen, waardoor er een gevarieerd
en niet alledaags programma ontstaat. Enkele
voorbeelden zijn: Boksen, archery attack,
ropeskipping, rolstoelbasketbal, indoor
fierljeppen en nog veel meer leuke dingen.
Groep 8 heeft een groepsvoorkeur doorgeven en
gaat aan drie onderdelen meedoen.
IMV groep 6
De lessen IMV (keyboard, koper) voor groep 6
starten op dinsdag 11 september. De lessen
zullen ook dit jaar gegeven worden door juf
Nynke.
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