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JULI 2011
Agenda:
8 juli:

Ophalen oud papier (va. 18.00 u)
(Ophalers: fam. Vermaning en fam. Boonstra)

12 juli:

Rapporten mee naar huis
‘Doorschuifuurtje’ nieuwe groep
MR/SAC-vergadering
20 juli: afscheidsavond groep 8
21 juli: Feest Laatste Schooldag
Openingsfeest vernieuwde schoolgebouw
en plein!
22 juli: Kinderen ’s middags VRIJ!
25 juli t/m 2 sept.: ZOMERVAKANTIE!

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 5: We dragen allemaal een
steentje bij
- Zomaar aardig zijn
- Een aardig iemand

*************************************************************************************************************

Schoolreisje/Schoolkamp
Zowel het schoolreisje van de groepen 1 t/m 5 als het schoolkamp van groep 6/7/8 zijn uiteindelijk allebei weer tot
een groot succes geworden. Hoewel het schoolreisje in Bakkeveen eerst letterlijk behoorlijk ‘in het water viel’ is
o.a. met de uitwijk naar ‘Flippies Pretpaleis’ de dag nog bijzonder goed en leuk verlopen. Ook het schoolkamp
viel overigens soms letterlijk ‘in het water’, maar dat waren dan vooral kinderen die, al dan niet opzettelijk…, ‘in
het water vielen’…! Al met al werd het weer een waanzinnig leuk kamp met veel belevenissen in korte tijd…
Binnenkort zullen er foto’s op de website geplaatst worden…!

‘Schoolpleinentour’
De ‘Schoolpleinentour’ van morgenmiddag gaat door! Nog even ter herinnering: dit betreft een leuke sport &
spel-activiteit voor alle kinderen van onze school, georganiseerd vanuit de gemeente Boarnsterhim i.s.m. onze
BSO van SKF, welke morgen (woensdag 6 juli) gehouden wordt op van 13.00-14.00 uur, bij ons op het
schoolplein. LET OP: Kinderen die zich niet hebben opgegeven, maar alsnog wel graag mee zouden willen
doen, kunnen gewoon komen en meedoen! Het belooft een heel leuk uurtje te worden…!

Rapporten
Over precies een week (dindag 12 juli) gaan de rapporten weer mee naar huis. Van een aantal kinderen zijn de
rapporten echter nog niet weer in ons bezit! Mocht u het rapport van uw kind nog thuis hebben liggen, wilt u die
dan z.s.m. meegeven aan uw kind? Naast het rapport ontvangt u tevens weer, in een gesloten envelop, een
uitdraai van de resultaten van de CITO-LVS-toetsen. Er staan n.a.v. deze rapportage geen reguliere ‘10/15minutengesprekken’ meer gepland, maar mocht u nog zorgen of onbeantwoorde vragen hebben, dan verzoeken
wij u zelf nog even een afspraak te maken met de betreffende leerkracht.

Nieuwe leerling
Meteen vanaf na de zomervakantie komt er weer een nieuwe leerling bij ons op school, te weten: Djura Kiestra!
Djura is het zusje van Daan en Jorrit en zal nog 2 keer voor de zomervakantie (te beginnen bij donderdag a.s.)
al even een dag(deel) meedraaien. Welkom Djura! We hopen dat ook jij je straks snel thuis zult voelen bij ons
op school.

Nieuwe MR-bezetting
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over de opnieuw ontstane vacature voor een MR-ouderlid, i.v.m. het
vertrek van Jokelien van Houten uit de MR. Naast Lies Jansma die dus voor Jikke Jansma in de plaats is
gekomen, is er inmiddels ook al weer een andere ouder bereid gevonden om wellicht Jokelien haar taak over te
nemen. Zij draait echter eerst even een keer mee alvorens hier evt. verder op in te gaan.

Nieuwe AC-bezetting
Ook de Activiteitencommissie gaat er iets anders uitzien: Lammertine Seffinga gaat het stokje overnemen van
Anita Fokkens! Hierbij willen we Lammertine van harte welkom heten en bedanken voor haar bereidwilligheid en
wensen we haar natuurlijk vooral heel veel plezier met deze nieuwe taak. Tegelijkertijd willen we vanzelfsprekend
Anita enorm bedanken voor haar jarenlange inzet…! Daarnaast moeten we nog even ‘rechtzetten’ dat op een of
andere manier is verzuimd om al aan het begin van dit schooljaar hier ook de naam van Martha Dijkstra te
noemen! Zij is toen al in de plek gekomen van Caroline Wetenkamp, tegelijkertijd met de komst van Joke
Hemrica die in de plaats van Sonja Dijkstra kwam! Hierbij excuus daarvoor en nogmaals onderstreept dat we het
geweldig vinden wat jullie allemaal voor de school doen, dan wel gedaan hebben… BEDANKT!!

Stand van zaken directievacature
e

Er is voor gekozen om in 1 instantie de taakomvang van de huidige directeur te gaan splitsen in 2 vacatures: één
voor de directietaken en één voor de lesgevende taken. Voor de lesgevende taken kan immers ook gewoon een
leerkracht worden benoemd, hetgeen formatietechnisch een extra inzet van zo’n 2½ uur per week oplevert.
Welnu, inmiddels is duidelijk dat er geen kandidaten ‘intern’ binnen onze vereniging (PCBO Boarnsterhim) én die
van onze beoogde fusiepartner PCBO Leeuwarden beschikbaar zijn en dat er dus nu extern een sollicitatieprocedure opgestart moet gaan worden. Dit is echter voor de zomervakantie geen haalbare kaart meer en zal dus
over de vakantie heen getild worden. En dat betekent dat de directietaken vooreerst op ‘interimbasis’ ingevuld
zullen gaan worden. Dit zullen juf Herma en Johan Meesters (tevens directeur van de ‘Nijdjipskoalle’ in Grou)
ieder een dag voor hun rekening gaan nemen. De lesgevende taken (2 dagen) zal juf Sanne Altenburg vooreerst
e
op zich gaan nemen. Te verwachten valt dat dit in 1 instantie tot de Kerstvakantie zal gaan duren.

Formatie + groepsindeling volgend seizoen
Gezien de bovenstaande procedure heeft het nieuwe formatieplaatje natuurlijk weer even op zich laten wachten.
e
Nu echter sinds vorige week duidelijk is hoe we in 1 instantie gaan starten, hebben we het plaatje verder rond
kunnen maken. Dit wordt nu eerst nog binnen de MR-vergadering besproken (dinsdag 12 juli a.s.) en vervolgens
maken we het verder bekend.
Wat ik u nu alvast kan melden is dat we weer met 3 basisgroepen gaan werken: groep 1/2, groep 3/4/5 en groep
6/7/8. Juf Anita zal verbonden blijven aan groep 1/2, juf Jannie Veenstra (de ‘nieuwe’ juf die in de plaats is
gekomen voor juf Willemke) en juf Sanne zullen samen groep 3/4/5 voor hun rekening nemen en juf Wieke en juf
Uilkje blijven verbonden aan groep 6/7/8.
Donderdag 14 juli a.s. kunt u in een aparte mail een overzicht van de nieuwe groepsindeling verwachten.

‘Doorschuifuurtje’
Zoals gebruikelijk aan het eind van het schooljaar willen we ook nu weer even een ‘doorschuifuurtje’ organiseren,
waarin de kinderen van groep 1 t/m 7 al even een voorproefje krijgen bij de juf en kinderen waar ze na de
vakantie bij in de klas komen. Dit doorschuifuurtje zal plaatsvinden op dinsdag 12 juli a.s. van 13.15-14.30 uur.
Juf Jannie Veenstra zal die dag ook al op school aanwezig zijn…! Dit geldt overigens niet voor juf Sanne.

Feest van de ‘Laatste Schooldag’, donderdag 21 juli a.s.
Het thema voor deze dag is 'Reinbôge'. Dit natuurlijk in het kader van de opening van 'De Reinbôge' later op die
dag. Het zou mooi zijn als de kinderen 'verkleed' op school kunnen komen in de kleuren van de regenboog.
We hebben de groepen in kleuren verdeeld. De kinderen mogen gekleed in de kleur die bij hun groep hoort op
school komen.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
8.30 uur Starten in eigen groep
8.45 uur In groepjes versieringen/instrumenten maken voor de opening van school
9.45 uur Pauze (kinderen hoeven geen fruit en drinken mee)
10.15 uur Fotospeurtocht door het dorp
12.00 uur eten
12.30 uur film kijken
13.30 uur groep 8 uitzwaaien en naar huis
De verdeling is als volgt:
groep 1 en 2 rood
groep 3
oranje
groep 4
geel
groep 5
groen
groep 6
blauw
groep 7 en 8 paars

OPENINGSFEEST vernieuwde schoolgebouw en plein!
Zoals u weet willen we de Laatste Schooldag ook aangrijpen voor de ‘opening’ van het vernieuwde schoolgebouw
én het vernieuwde plein! Dit gebeuren zal plaatsvinden van 16.00-17.30 uur en zal voor iedereen toegankelijk
zijn!! Alle aan- en onderaannemers van de nieuwbouw zullen hier apart voor uitgenodigd worden en verder is het
natuurlijk meteen een ‘open huis’ voor alle belangstellenden. Dus zoals al eerder aangegeven: zegt het voort,
zegt het voort!!! Natuurlijk wordt het geheel feestelijk aangekleed en kan een ieder onder het genot van een hapje
en een drankje alle vernieuwingen nog eens in alle rust bekijken. Speciaal voor deze gelegenheid zal er ook een
springkussen voor de kinderen bij zijn en zullen kinderen van de bovenbouw ook betrokken worden bij de
‘catering’. Er zijn ook een aantal ouders die zich hebben aangemeld voor hulp. Zij zullen persoonlijk nog worden
benaderd hiervoor. Meester Johan Meesters zal die middag ook al even aanwezig zijn…!

Luizencontrole
Gisteren (maandag 4 juli) heeft er een extra luizencontrole plaatsgevonden, i.v.m. de meerdere constateringen
van de vorige controle na de Hemelvaartsvakantie. Er zijn in een aantal gevallen nog steeds neten aangetroffen,
dus we zijn nog niet ‘luizenvrij’! Blijft u uw kind dus goed in de gaten houden, door vooral goed te kammen. Met
de vakantie voor de deur was dit de laatste luizencontrole op school.

Schoolgids 2011-2012
Net als vorig jaar willen wij de schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2011-2012 ook weer zoveel mogelijk digitaal
verspreiden. Dit scheelt veel drukwerk, hetgeen zowel voor de schoolkas als het milieu positief is. Vorig seizoen
waren er nog een aantal ouders die toch nog graag een papieren versie ontvingen. Mocht dat dit jaar weer zo
zijn, dan kunt u na de zomervakantie, bij de invulling van de nieuwe ‘ouderhulp-formulieren’, een gedrukte versie
aanvragen. Zoals het nu lijkt kunt u de nieuwe schoolgids uiterlijk in de laatste schoolweek (per mail) verwachten.

Afscheidsavond groep 8
Op woensdagavond 20 juli a.s. vindt de afscheidsavond van groep 8 plaats. Samen met groep 6 en 7 zullen zij
dan een afscheidsmusical opvoeren, getiteld: “Het spoor bijster”. Uiteraard wordt er al geruime tijd driftig
geoefend en het belooft dan ook weer een hele mooie avond te worden!! Het geheel vindt wederom plaats in
dorpshuis “De Tuolle” en begint om 19.30 uur. We zijn benieuwd!! Er volgt nog een aparte uitnodiging.
Ook kunt u die avond alvast even kennismaken met de ‘nieuwe juf’, Jannie Veenstra.
Na afloop van de musical is er alléén voor de kinderen van groep 8 en hun ouders nog even gelegenheid
gezellig na te zitten en na te praten onder het genot van een hapje en een drankje!
Woensdagochtend 20 juli voeren de kinderen de musical op voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5.

Oproep ‘duwmaaier’
I.v.m. het nieuwe achterste pleingedeelte waar zich een grote ‘grasheuvel’ bevindt (al betiteld als het nieuwe
‘teletubbieland’…) zijn we op zoek naar een ‘ouwerwetse duwmaaier’ om die heuvel goed gemaaid te kunnen
houden. Dit omdat de andere maaier alleen geschikt is voor vlakke oppervlakten. Bent u toevallig nog in het bezit
van een dergelijke maaier, of weet u iemand die er eentje heeft en er evt. wel vanaf wil, laat het ons dan weten!
Alvast bedankt!

…Er worden zo af en toe nog steeds fanatieke ouders waargenomen buiten schooluren om…
…uitgerust met maaier e.d. op het nieuwe pleingedeelte…
…wat een inzet…
…fantastisch…
***********************************************************************************
Opbrengst Zendingsgeld juni:

→ € 35,80

Verjaardagen juli:
5 juli
Rimmer Jansma
7 jaar
8 juli
Wanda Meinen
10 jaar
14 juli
Mirthe Dijkstra
9 jaar
16 juli
Fenna Vermaning
12 jaar
17 juli
juf Herma
36 jaar
23 juli
Sijtske Seffinga
7 jaar
26 juli
Joppe v/d Put
9 jaar
27 juli
Myrthe Maria Vermaning 9 jaar

Verjaardagen augustus:
8 aug.
Jan Arie Tjalsma
13 aug.
juf Willemke
15 aug.
Jinke Boonstra
22 aug.
Djura Kiestra
26 aug.
Rinse v/d Hem
31 aug.
Fleur de Vries

10 jaar
32 jaar
5 jaar
4 jaar
10 jaar
9 jaar

ALVAST EEN FIJNE VAKANTIE
GEWENST ALLEMAAL!
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