
 

 

 

 
Gezonde school 
Wij hebben het vignet Gezonde School 
behaald. Met het verkrijgen van het vignet 
Gezonde School is onze 
gedurende drie jaar 
officieel een Gezonde 
School. Naast het vignet 
gezonde school hebben 
wij als OBS de Wilster 
ook het Themacertificaat Bewegen en 
sport behaald. Hier zijn wij erg trots op. 
 
Skypen met een piloot 
Wat een geluk! Na ons bezoekje aan een 
vliegveld, heeft groep 2-3 ook nog kunnen 
skypen met een piloot! Hij was net geland na 
een vlucht van 9 uur, en maakte speciaal tijd 
om ons van alles over vliegtuigen te leren. We 
kregen de cockpit te zien, de buitenkant van 
het vliegtuig, de gangpaden met de stoelen en 
zelfs de keuken en de wc hebben we gezien! 
Alle kinderen mochten vragen stellen: ‘hoe 
hoog kan een vliegtuig?’ ‘Hoe ver kan een 
vliegtuig?’ ‘Hoe heet de benzine van een 
vliegtuig?’ En ‘waar gaat je plas heen als je 
naar de toilet gaat in een vliegtuig?’ We weten 
het inmiddels allemaal! 
Tot slot heeft de piloot ons foto’s gestuurd en 
filmpjes die hij opnam tijdens het opstijgen en 
landen. Deze hebben we samen in de klas nog 
even bekeken. 
Zoals de kinderen zelf al zeiden: ‘juf, dit 
vergeten we nóóit meer!’… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Musical 
Woensdag 13 juli is de jaarlijkse musical. De 
kinderen zullen de voorstelling ’s ochtend 
bewonderen. Groep 4, 5,6 gaat op de fiets 
naar Kantens. Dus zdenk er om dat je je fiets 
meeneemt woensdag. De voorstelling voor de 
ouders zal ’s avonds vanaf 19.00 plaatsvinden. 
 
Hoofdluis 
Er is wederom hoofdluis geconstateerd op 
school. Wil iedereen dit ook in de vakantie in 
de gaten houden? 
 
Laatste schooldag 
De viering van de laatste schooldag houden 
wij dit jaar op donderdagmiddag met een 
vossenjacht  die eindigt in Ewsum. Ouders zijn 
vanaf 15.00 welkom om gezamenlijk soep met 
een broodje en pannenkoeken te gaan eten. 
 
Voor het middagprogramma zijn wij nog 
opzoek naar 20 ouders die willen helpen met 
het begeleiden van de groepjes. U kunt zich 
opgeven bij een van de leerkrachten 
 
Vrijdag 15 juli gaan we gezamenlijk de school 
opruimen en afscheid nemen van groep 8. Om 
12.00 hebben de kinderen vakantie. Wil 
iedereen komende week een tas meenemen 
om alle spullen in mee te nemen. 
 
Overblijf 
Als afsluiting van het schooljaar heeft de 
overblijf een gezellige lunch gehad. 

 

 

 
 
 

 
 
 

Nieuwsbrief 



 
Schoolreis groep 4,5,6 
Afgelopen donderdag is de middenbouw op 
schoolreis geweest naar het 
gevangenismuseum en naar Appelscha. We 
hebben met elkaar een hele leuke en 
leerzame dag gehad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klassenavond 
Groep 7/8 heeft het schooljaar alvast 
feestelijk afgesloten met een klassenavond. Er 
is flink gedanst en ze hebben levend stratego 
gedaan. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bedankt 
Langs deze weg wil ik (juf Marleen) alle 
leerlingen, ouders en collega’s bedanken voor 
de leuke tijd hier in Middelstum. Ik heb er 
voor gekozen om een andere uitdaging aan te 
gaan en ga werken binnen de netwerkschool 
in Zeerijp. 
 
Vast contract 
Naast de baan die Linde al had op de Wilster, 
is zij nu ook trotse bezitter van een vast 
contract binnen Marenland. Gefeliciteerd 
Linde. 
 
Schoonmaak in de laatste week 
Voor de laatste week zijn wij nog op zoek naar 
een aantal ouders die meehelpen 
schoonmaken. Neem een emmer en een 
doekje mee, dan zorgen wij voor de koffie! 
 
Ophalen kasten 
In de onderbouw zijn een aantal kasten die 
weg gaan. Mocht u er belang bij hebben dan 
moeten deze vóór donderdag 14 juli worden 
opgehaald. Wilt u weten om welke kasten dit 
gaat, vraag er naar bij juf José. 
 
Belangrijke data 
13 juli: musical Schienvat Kantens 
29 augustus: start nieuwe schooljaar 
 

 
 


