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Activiteiten 2020/2021
die door konden gaan…
Kinderboekenweek
De Huiselijke Nijdjipshow

Beste ouders, verzorgers, jongens, meisjes, meesters en juffen,

Sint Maarten

hier weer een nieuwsbrief van de AC van de Nijdjipskoalle.

Sint Piter

Om terug te kijken op de activiteiten die we ondanks corona toch

Pasen

hebben kunnen organiseren! Op naar het volgende jaar

Aaisykje
Koningsspelen

waarin we hopelijk net als vanouds kunnen knallen!

Pinksteren
Polsstokspringen

Voor nu een heerlijke vakantie

Klassendagen

en gezond weer terug.

Afscheid groep 8

Groetjes Team AC Nijdjip

Nijdjipfeest

HELLUP!
AC
We hebben écht versterking nodig!

Kinderboekenweek

Anders hebben we straks geen AC

Bij elke ingang werd
het

meer en dus geen extra activiteiten

thema “En toen” ……..

voor de kinderen. Wil je helpen met het

lezen in het thema ‘En

bedenken

voorgelezen

in

toen’

en

organiseren

van

activiteiten, meld je dan aan!
De Huiselijke Nijdjipshow
Een hele bijzondere

HELLUP!

Grutte Nijdjipshow…

AC – PENNINGMEESTER

gewoon thuis op de bank

Ben je goed met cijfers, maar wil je niet
echt mee helpen met de activiteiten,
meld je dan aan als Penningmeester.
Zijn we hartstikke blij mee!
HELLUP!
HULPOUDER What’s app groep
Hou je van iets vrijblijvender? Meld je

Sint Maarten
Omdat ook Sint Maarten
in coronatijd anders dan
anders was, hebben we

dan aan voor in de hulpouder What’s
app groep. Dan kun je zelf aangeven
wanneer je mee kunt helpen.

de ouderen in
Friesmastate verrast met
een lichtje in donkere
dagen…

Aanmelden

kan

bij

Nynke

Boersma

(06 – 53 39 46 61) of Margreet van Buren
(06 – 51 52 83 16)
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Weer geweldige spelletjes van:
Dank!

Koningsspelen
Stralend weer
bij heerlijke
spelletjes &
veel oranje!

Pasen
Een attentie
voor Pasen,
met dank aan:

Aaisikje
Jaarlijkse traditie, aaisikje voor Pasen …
En ook nu brachten we weer een attentie voor de
ouderen naar Friesmastate:

Polsstokspringen en afscheid groep 8
En dan is er ook weer een groep 8 die afscheid neemt!
Na de jaarlijkse activiteit polsstokspringen bij familie Roorda aan
het Hoflân (waarvoor weer heel veel dank!), is het afscheid van
groep 8 aan de beurt. Geniet van de laatste loodjes groep 8 en
succes op de middelbare school!!

Een zonnige vakantie en
tot in augustus!
Groetjes Team AC Nijdjip
Nijdjipfeest
Gelukkig kunnen we het

Maura Schuurmans

schooljaar fijn afsluiten met

Esther Vriesema

een spetterend Nijdjipfeest!

Nynke Boersma

Jammer genoeg nog steeds

Margreet van Buren

niet met alle ouders in– en om
de school, maar voor de
kinderen weer goed genieten!

Mathilde Heidema
Dineke Haanstra - Vacature
Vacature
Ypie Jongsma - Vacature Penningmeester

