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JUF PRISCA GESLAAGD!
Sinds de zomervakantie heeft juf Prisca van Burken stage gelopen in groep 4/5. De
afgelopen periode heeft n het teken gestaan van de afronding van haar studie, met
vorige week een eindassessment.
Wij zijn trots dat wij u kunnen vertellen dat zij met vlag en wimpel geslaagd is!
Ze is een ontzettend leuke juf en ook als collega hebben wij enorm van haar
genoten. Gelukkig zal zij binnen onze stichting Spectrum-SPCO aan het werk gaan,
dus we hebben er in feite nu een nieuwe collega bij binnen ons bestuur.
Op Boterdorp zullen we haar helaas een beetje moeten gaan missen, maar wie
weet zien we haar ook bij ons op school nog eens terug.
Prisca, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Ga genieten van
mooie jaren in het onderwijs. We waarderen je enorm en willen je ook via deze weg
ontzettend bedanken voor je inzet!

SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN
Afgelopen zaterdag was het dan zover; de jaarlijkse Schoolzwemkampioenschappen!
Boterdorp kwam met maar liefst 3 teams sterk aan de start.
Onder hen waren ervaren zwemmers die al jaren deelnemen, maar ook een aantal
nieuwkomers.
Zij hadden 1 ding gemeen: hun enthousiasme!
Daaraan ontbrak het zaterdag zeker niet!
Wat hebben deze kanjers zich vol enthousiasme ingezet, zowel in het water
als op de kant.
Er werd gestreden, aangemoedigd, gesteund en vooral heel veel plezier beleefd.
Met als eindresultaat een 13e 12e en 6e plaats van de 17 deelnemende scholen.
Een dikke pluim verdienen onze zwemmers, de supporters, helpende handen en in
het bijzonder de coaches!
Bedankt voor jullie inzet en op naar volgend jaar!

MODESHOW OP BOTERDORP
Afgelopen woensdag namen de kinderen van groep 1/2, 2/3 en 3/4 van Boterdorp
het stokje over van Karl Lagerfeld.
Zij maakten hun eigen kleding en accessoires tijdens de IPC lessen en showden
deze tijdens een spectaculaire modeshow.
Vol trots en als ware modellen lieten zij hun zelfgemaakte items zien op de catwalk.
In Social Schools zullen wij enkele foto’s meesturen. Beelden zeggen soms zoveel
meer dan woorden!
En wij hebben zo ontzettend genoten, dat willen wij graag met u delen!

