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Agenda:
6 t/m 8 juni: Kamp 6/7/8
7 juni:
Schoolreis 1 t/m 5
8 juni:
Spelletjesmiddag dorpsfeest
8 juni:
Oud papier wordt niet opgehaald
15 juni: Ophalen oud papier (va. 18.00 u, Ophalers: fam.
Jansma (Buorren) en fam. Tjalsma)

19 juni:
21 juni:
26 juni:
26 juni:
3 juli:

Inleveren kopij schoolkrant
Schoolarts
Schoolkrant mee
Algemene Leden Vergadering
MR-SAC vergadering

“De Vreedzame School” deze maand:
We hebben hart voor elkaar
- Eerst rustig worden
- Verdriet
- Interview over gevoel
- Een leuke activiteit

“Trefwoord” deze maand: Ommezwaai
Over veranderingen in je leven die je overkomen of waar je zelf voor kiest. Over
vasthoudendheid, geloofwaardigheid en de durf tot vernieuwing.
Bijbel: Saulus verandert zijn leven radicaal (Handelingen 7 t/m 9).

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

Schoolreisjes / Kamp
De groepen 1 t/m 5 gaan op schoolreisje naar Aeolus: een avontuurlijk ontdekkingscentrum. Het
schoolkamp voor de groepen 6 t/m 8 gaat naar Kollumeroord (een outdoorcentrum in het Nationaal
Park Lauwersmeer) en is van 6 t/m 8 juni. Over de belevenissen aldaar zult u ongetwijfeld in de
schoolkrant veel kunnen lezen.

Dorpsfeest: Reis troch de tiid op vrijdag 8 juni
Op vrijdag 8 juni blijven de kinderen tot 12.00 uur op school. Van daaruit lopen ze met juf naar de tent.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen vanaf 12.10 uur in de tent gebracht worden.
Om 12.15 uur gaan we in de tent pannenkoeken eten in de groepjes met de begeleiders (begeleiders
dus graag om 12.10 uur aanwezig in de tent!).
Om 12.45 uur beginnen de spelletjes. Wij zoeken nog 1 begeleider die kan helpen tijdens het
pannenkoeken eten en de spelletjes: dit mag ook een oudere broer/zus, oppas, opa/oma zijn.
Er zijn twee speelvelden (één voor de groepen 1 t/m 4 en één voor de groepen 5 t/m 8). Er volgt een
ijsje, een prijsuitreiking en tot slot nog wat lekkers.
De kinderen kunnen om 14.30 uur in de tent opgehaald worden (tot die tijd blijven ze in hun groepje
bij de begeleider).
Voor de peuters is er om 15.00 uur ringgooien, vanaf 14.30 uur opgeven.

Oud papier
I.v.m. het dorpsfeest wordt het oud papier vrijdag as. niet opgehaald. Op 15 juni zal het wel opgehaald
worden. De andere data blijven gewoon gelijk.

Oproep ActiviteitenCommissie
De activiteitencommissie is op zoek naar een enthousiaste vader, moeder of andere belangstellende
die wil helpen bij bepaalde activiteiten op school. Voorbeelden: crea rondom de kinderboekenweek,
lampionnen maken, organisatie kerstviering, laatste schooldag. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Christina, Ymkje, Lammertien , Martha of op school.
Proefdraaien
Ruben en Ilse Mare worden bijna 4 jaar, daarom komen ze deze maand alvast wennen in de
onderbouw. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne tijd bij ons op school!
Gym
Bij goed weer worden de gymlessen door juf Grace (eens in de twee weken) op het sportveld naast
de sporthal in Sibrandabuorren gegeven. Dit zou dan op 11 juni, 25 juni en 9 juli kunnen zijn. Denken
jullie daarbij om geschikte schoenen (binnen/buiten)?
Schoolarts
Op donderdag 21 juni komt de schoolarts voor de kinderen die geboren zijn in 2006. Daarnaast zullen
er nog een aantal controles plaatsvinden. De betreffende kinderen hebben hiervoor een uitnodiging
gekregen. Wanneer uw kind geen uitnodiging heeft gekregen, maar u wilt toch graag dat er iets
gecontroleerd wordt, wilt u dit dan z.s.m. overleggen op school?
Vacature schoolleider
Er zijn ontwikkelingen betreffende deze vacature; dinsdagavond 5 juni wordt hierover gesproken met
de MR. Zodra er duidelijkheid is, wordt u uiteraard op de hoogte gebracht.
Terugblikje
- Vorige maand is het kindcentrum geopend: op maandag- en donderdagmorgen is het erg
gezellig met de peuters erbij!
-

Op 15 mei was er een (toch nog droge) sportmiddag. De groepen 1 t/m 4 deden op het
schoolplein sportieve spelletjes, zoals doelschieten, hindernisbaan en lepelrace. De groepen 5
t/m 8 hadden samen met andere scholen uit de omgeving een middag in het teken van de
Olympische spelen.

-

Op 23 mei zijn er een aantal dames aan het kaatsen geweest. Het niveau van de andere
deelnemers lag behoorlijk hoger, maar toch hebben ze het leuk gevonden
***********************************************************************************

Opbrengst zendingsgeld mei:

→ € 19,70
Verjaardagen in juni:
3 juni
8 juni
10 juni
13 juni
23 juni

juf Anita
Jacob Jansma
Hinke Agricola
Gerrit Tuinstra
juf Wieke
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