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MAART 2012
Agenda:
6 mrt:
7 mrt:
16 mrt:

Schoonmaakavond vanaf 19.00 uur
Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
Ophalen oud papier (va. 18.00 u, Ophalers: fam.

“De Vreedzame School” deze maand:
We hebben oor voor elkaar

Dijkstra (Marsherne) en fam. V.d. Hem

26 mrt:
27 mrt:

Meester- en juffenfeest
MR/SAC-vergadering

Vanaf 2 april starten de entreetoetsen
voor groep 5 t/m 7
3 april: Informatieavond Peuterspeelzaal.
5 april: Paasviering  kinderen eerder vrij

- iets aardig vragen
- gezichtspunt
- wat vind jij?
- samen kiezen / het samen eens
worden

“Trefwoord” deze maand: Kennen
Mensen kennen en herkennen, weten wie ze zijn. De ander willen ontmoeten en
respecteren zoals hij is.
De zondares die Jezus zalft, de Samaritaan, de verloren zoon, de blinde bij Jericho,
Zacheüs (Lucas 7, 10, 15, 18 en 19).

Peuterspeelzaal in Tersoal  informatieavond en start!
Tijdens de ouderavond en in de nieuwsbrief hebben we al bekend gemaakt dat de
Peuterspeelzaal bij ons op school gerealiseerd kan worden. Dit doen we samen met
Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Het lokaal wordt binnenkort aangepast en
het meubilair is besteld. Ook is er overleg over de opzet en de doorgaande lijn naar
school. Op 3 april vindt er een informatieavond plaats voor ouders van (aanstaande)
peuters. In de week na de meivakantie zullen we daadwerkelijk gaan starten.
Studiedag personeel (morgen, 7 maart. Kinderen hebben vrij!)
Morgen hebben alle personeelsleden van PCBO Leeuwarden en omstreken een studiedag. Deze dag
heeft als thema: “Basis voor de toekomst”, over leren en opvoeden. Er wordt o.a. een duidelijke link
gelegd tussen de ambities van het ministerie en de vertaalslag naar scholen toe. Wij zien die
uitdaging wel zitten. Maar sturen in het kader van de landelijke lerarenacties ook “live” een protestmail
met een appèl op de Tweede Kamer om niet in te stemmen met de bezuiniging op passend onderwijs.
CITO eindtoets
De kinderen van groep 8 hebben het goed gedaan met de toets! We zitten als school weer net als
afgelopen schooljaar boven het landelijke gemiddelde. Dat vinden wij als school natuurlijk ook mooi,
ook richting de inspectie. De kinderen van groep 8 krijgen deze week de uitslag mee naar huis.
Binnenkort zullen de gesprekken over de schoolkeuze van groep 8 dan ook plaatsvinden.
Themaweken en ouderavond
De themaweken over de 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht waren
zeer geslaagd. Er hebben verschillende groepsdoorbrekende activiteiten
plaatsgevonden, zo was ook de brandweer langs geweest! Leuk!
Op 21 februari was er in aansluiting op dit thema een ouderavond. Helaas
kwam de gastspreker niet (hij had de verkeerde datum in zijn agenda staan),
maar hij wil ter compensatie een andere keer gratis komen voor een avond
EHBO bij kinderen. U hoort later wanneer dit zal zijn.
Wij willen vanaf deze plaats de AC en alle hulpouders nog bedanken.

Vreedzame school  Vreedzaam dorp!
Op 5 maart hebben we in de vergadering van Dorpsbelang ons verhaal over van “vreedzame school
naar vreedzaam dorp” verteld. We waren hier op uitnodiging van het bestuur, waarvoor we hen nog
van harte willen bedanken. Zij vinden een vreedzaam dorp natuurlijk ook een mooi streven. Er waren
die avond veel dorpsgenoten aanwezig. We hebben veel reactie gekregen. Mensen waren ook echt
betrokken en kwamen (nadien) met opmerkingen, tips en deelden onze zorg.
Ook onze enthousiaste begeleider Jan Oosterhuis was op die avond aanwezig.
Als team zijn we ondertussen ook aan het bekijken hoe we ‘de oudercursus’ vorm
zouden kunnen gaan geven.
BSO: flessen-actie Unicef
In de week van 5 t/m 9 maart is het Unicef week. De kinderen van de BSO hebben afgelopen
maandag al veel lege flessen op gehaald voor dit goede doel. Deze week kunt u zelf lege flessen
brengen in het BSO lokaal. Op donderdag 8 maart worden alle flessen meegenomen; we zijn
benieuwd naar de opbrengst!
Herinnering Samen sporten
Kinderen hebben een boekje met een sportkennismakingsprogramma in de gemeente Boarnsterhim
voor kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gekregen. Let op want je moet je inschrijven voor
dinsdag 13 maart.
Paasviering
Op donderdag 5 april hebben we een paasviering op school. De kinderen blijven dan tussen de
middag op school eten! Daardoor mogen ze al om 14.00 uur naar huis. Mocht dat problemen geven
overleg dan even met de leerkracht, want die zijn wel tot 15.30 uur aanwezig.
Crea
Op 9, 16 en 23 maart staat de crea in het teken van haken, breien en weven. De kinderen hebben
daar zelf een keuze uit mogen maken en een briefje meegekregen welke materialen ze mee moeten
nemen. Denkt u er goed om dat ze deze materialen dus al aanstaande vrijdag mee nemen?
Voor de kinderen die gaan weven is dat een weefraam.
Voor de kinderen die gaan breien is breigaren (niet al te dun) en breinaalden (nr. 3).
Voor de kinderen die gaan haken is dat katoengaren en een haaknaald (nr. 3).

Welkom Anne Rikst Bakker
Anne Rikst wordt bijna 4 en komt dan bij ons op school. Ze heeft al een kijkje genomen en heeft veel
zin om te komen. We willen haar en haar ouders dan ook welkom heten.

***********************************************************************************
Opbrengst Zendingsgeld februari:

→ € 30,35
Verjaardagen maart:
1 maart
3 maart
4 maart
4 maart
5 maart
7 maart
12 maart
13 maart
13 maart
29 maart

Anna Rikst
Jildert
Laura
Anita
Steffen
juf Uilkje
Anne Rikst
Sjoerd
juf Jannie
Marieke

12 jaar
11 jaar
7 jaar
10 jaar
7 jaar
4 jaar
6 jaar
11 jaar
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