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APRIL 2012
Agenda:
Deze maand: entreetoetsen gr. 5 t/m 7
5 april: Paasviering, 14.00 uur vrij!
6 t/m 9 april Paasweekend
11 april: 6/7/8 scheepvaartmuseum
12 april: 6/7/8 clinic (s)cool on wheels
12 april: inloopochtend
13 april: Ophalen oud papier (va. 18.00 u, Ophalers: fam.
Seffinga en fam. Meinen

16 april:
17 april:
18 april:
19 april:

6/7/8 bankbattle
6/7/8 uur cultuur, rond 16.00 uur thuis
3/4/5 scheepvaartmuseum
6/7/8 schriftelijk verkeersexamen,
groep 8 klassenlunch
23 april: 6/7/8 fietsles van de fietsersbond
30 april t/m 4 mei Meivakantie
4 mei:
Dodenherdenking
Begin mei: Luizencontrole en Start Peuterspeelzaal

“De Vreedzame School” deze maand:
We hebben hart voor elkaar
- gevoelens
Zie de bijgevoegde nieuwsbrief!

“Trefwoord” deze maand: Aan alles komt een eind?
Er komt een einde aan een dag, aan de lente, aan de bloei van een bloem… Komt aan
alles een eind? Of is vriendschap blijvend? Of een mooie herinnering? Over eindigheid en
nieuw begin.
Lijdens- en paasverhalen.
“Trefwoord” deze maand: Wereldburger
De multiculturele samenleving, een wereld vol verschillen en vreemdheid. Over samen
leven, ruimte maken en ruimte geven.
Bijbel: Ruth.

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

Paasviering
Op donderdag 5 april hebben we uiteraard een paasviering bij ons op school. Dit gebeurt in de eigen
groep, maar we gaan wel gezamenlijk brunchen! De kinderen blijven dus tussen de middag op school
eten: graag zelf een kleine lunch mee. Op school is er drinken, een gekookt ei, matzes e.d.
De kinderen komen die dag al om 14.00 uur uit (mocht dat problemen geven, overleg dan even met de
leerkracht, want die zijn wel tot 15.30 uur aanwezig).

1e ljipaai
Op 13 maart is het 1e ljipaai gevonden door Jildert en Sjirk, knap gedaan! De winnares van vorig jaar
zou eigenlijk ook eerst mee, maar viste nu achter het net… Tijdens de gezamenlijke weekopening op
19 maart is de beker overhandigd. (Achteraf waren de heren zelfs de eerste van de jeugd van
Fryslan)
Schoolreisjes / Kamp
Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 5 en het schoolkamp is rond en geregeld! Hoe en wat blijft nog
een verrassing… Als u zich opgegeven heeft om evt. hierbij te rijden / begeleiden en u bent nog niet
benaderd, dan kunt u er vanuit gaan dat dat ook niet meer nodig is.
Herinnering briefjes dorpsfeest
Denkt iedereen aan het inleveren van het briefje over de organisatie van het dorpsfeest? Ze worden
nl. zeer binnenkort opgehaald!

Gymnieuws
Van 23 april tot 1 januari komt er eens in de twee weken een vakdocent gymnastiek, Grace Ybema
(vanuit de gemeente). Groep 1/2 krijgt van haar op dinsdag gym in het speellokaal. Voor de groepen
3, 4 en 5 verandert er verder niets (juf Jannie gaat wel gewoon mee naar de sporthal). Voor de
groepen 6, 7 en 8 gaat dit betekenen dat ze de ene week op maandagmorgen en de andere week op
donderdagmorgen gaan gymmen. Zo wil de gemeente samen met de scholen het
bewegingsonderwijs op een hoger plan brengen.
Inloopochtend (12 april)
Op 12 april hebben we ’s ochtends een inloopochtend. Dat betekent dat u als ouder(s) gedurende een
bepaalde tijd op school ‘vrij’ kunt inlopen om te zien hoe uw kind aan het werk is in de klas.
We houden gewoon het normale programma aan, dus houdt u daar rekening mee. U kunt dan kijken
hoe er gewerkt wordt en/of om (zodra de situatie dat toelaat) evt. met het werk van uw eigen kind
even mee te kijken… Het is niet handig dat kleinere broertjes of zusjes meegaan.
I.v.m. de gym in groep 6/7/8 is de inlooptijd van: 10.30 – 11.45 uur. De volgende collega’s geven op
dat moment les: gr. 1/2 juf Anita, gr. 3/4/5 juf Sanne en meester Gregor en gr. 6/7/8 juf Uilkje.
U bent van harte welkom!
Vervanging
Juf Wieke is voor wat langere tijd niet op school voor lesgevende taken, maar af en toe komt ze wel
even om andere zaken op te pakken. Het is fijn dat meester Jeroen beschikbaar is, zodat we toch een
vast gezicht voor de klas hebben. Welkom en een fijne tijd bij ons op school.
Voetbaltoernooi
I.v.m. de vele activiteiten deze maand hebben we er voor gekozen om niet mee te doen met de
voetbaltoernooien. Wel proberen we dan een alternatief eigen toernooitje te organiseren, hier op de
sportvelden.
Kindcentrum Tersoal gaat van start.
Vanavond (3 april) hebben we onze informatieavond i.v.m. de peuteropvang in school. We hopen
natuurlijk op genoeg belangstelling. We hebben er dan ook zin in om in de week na de meivakantie te
starten. De peuteropvang/het kindcentrum is een gezamenlijk project van “Stichting Kinderopvang
Fryslân”, PCBO Leeuwarden e.o. en natuurlijk wij als school.

Terugblikje
- Tijdens de schoonmaakavond waren er helaas weinig ouders, waarschijnlijk gaan we nog wel
proberen in de laatste schoolweek (onder schooltijd) een dagdeel te plannen.
- De kinderen hebben hard gewerkt met de “Boomplantdag”!
- Het meester- en juffenfeest was enorm gezellig en wat een zangtalent hebben we op school. We
willen alle kinderen (en ouders) bedanken voor de fijne dag.

***********************************************************************************
Opbrengst Zendingsgeld maart:

→ € 32,95
Verjaardagen april:
1 april
14 april

Rindert Agricola
Jurjen de Boer
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