Afscheid Juf Iris en uitreiking zwemdiploma’s!
Juf Iris
In deze laatste week van het schooljaar 2020-2021 hebben we afscheid genomen
van juf Iris. Juf Iris heeft besloten ‘het roer om te gooien’. Ze verlaat het werken in het
onderwijs en gaat als ZZP’er aan de slag in de zorg.
Juf Iris begon haar carrière op de Meidoornschool in 2009. In december 2011
verruilde ze de Meidoornschool voor een speciale school in Brabant, echter ze
keerde vrij vlot terug naar het hoge noorden. Iris en haar man kwamen er snel achter
dat je als Groningers nooit Brabanders wordt; immers:

“Brabantse nachten zijn lang”….

en laten we eerlijk zijn je wilt toch wonen in

“Ain Pronkjewail in golden raand”….,
daarnaast smaakt een Groninger metworst toch duizend keer lekkerder dan een
Brabants worstenbroodje én……zo kunnen we nog wel even doorgaan….😊.
We hebben juf Iris in al die jaren meegemaakt als een creatieve, vrolijke,
humoristische, enthousiaste en vindingrijke collega. Juf Iris heeft voornamelijk in het
VSO gewerkt, ze was helemaal in haar element tijdens de cateringlessen. Nooit
eerder hadden leerlingen en collega’s van pindasoep geproefd en gesmuld én
moeten we er al helemaal niet aandenken dat we de overheerlijke pastasalades
moeten gaan missen. Juf Iris willen we in deze extra nieuwsbrief bedanken voor haar
inzet en betrokkenheid. We wensen je nogmaals heel veel plezier en geluk met je
nieuwe werkzaamheden in de zorg! Het ga je goed!!
Zwemmers
Afgelopen dinsdag 6 juli was het één groot feest in het
openluchtzwembad in Nieuw Buinen.
Na heel wat ‘zweet en water druppeltjes’
schoolzwemmen, rugzwemmen, onder water zwemmen
en met kleren aan zwemmen ontvingen alle af zwemmers
hun felbegeerd A-diploma.
We complimenteren en feliciteren:
Ali, Charrène, Glenn, Hugo, Jesse K., Jesse B., Lester,
Laurens, Lavina, Milan, Sar, Tess en Valerio.
ALLE leerlingen geslaagd!
Meester Juroen, juf Ilonka en meester Ronnie namens alle
gediplomeerde leerlingen gefeliciteerd met dit
fantastische resultaat. Jullie mogen trots zijn!!

