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APRIL 2011
Agenda:
7 apr.:
8 apr.:
15 apr.:
15 apr.:

Inloopochtend!
Voetbaltoernooien groep 5/6
Voetbaltoernooien groep 7/8
Ophalen oud papier (va. 18.00 u)
(Ophalers: fam. De Boer en fam. Hiemstra)

19 apr.: MR/SAC-vergadering
21 apr.: Paasontbijt + aparte viering in elke groep
22 t/m
24 apr.: Paasvakantie
1 t/m
6 mei: Meivakantie

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 2: WE LOSSEN CONFLICTEN
ZELF OP
- Win-win-oplossingen
- Het loopt uit de hand!
- Stappenplan ‘Praat het uit!’

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

Inloopochtend do. a.s. (7 april)
Zoals u in de activiteitenplanning al heeft kunnen zien hebben we donderdag a.s. weer een “inloopochtend” op
het programma staan. 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. I.v.m. de gymles in groep 6/7/8 aan het begin van de ochtend, is de inlooptijd dit keer
van: 10.30 – 11.45 uur. De volgende collega’s geven op dat moment les:
gr. 1/2/3
juf Anita
gr. (3)/4/5 juf Willemke
gr. 6/7/8
juf Uilkje
De ochtendpauze is op donderdagochtenden ‘gesplitst’: groep 1/2 en groep 6/7/8 hebben van 10.15-10.30u
pauze en groep 3/4/5 heeft van 10.30-10.45u pauze. Dit om een apart instructiemoment voor groep 3 mogelijk
te maken door juf Anita. Aansluitend werken de kinderen van groep 3 bij juf Willemke in het lokaal.

Voetbaltoernooien
Deze en volgende week staan er op de vrijdagmiddagen weer de voetbaltoernooien 7-tallen gepland van resp.
de groepen 5/6 op vrijdag 8 april a.s. (deze week dus) en de groepen 7/8 op vrijdag 15 april (volgende week).
Onze school heeft zich met de volgende teams opgegeven voor deze toernooien:
Datum
8 april
8 april
15 april
15 april

Team
1x jongensteam gr. 5/6
1x meisjesteam gr. 5
1x jongensteam gr. 6/7
1x meisjesteam gr. 6/7/8

Locatie
sportvelden Akkrum
sportvelden Jirnsum
sportvelden Grou
sportvelden Wergea

De toernooien beginnen allemaal om 13.00 uur, waarbij de teams uiterlijk om 12.45 uur aanwezig moeten zijn.
De kinderen die meedoen aan dit toernooi krijgen derhalve al om 11.30 uur vrij, zodat er nog even fatsoenlijk
gegeten en voorbereid kan worden. En natuurlijk hopen we op zoveel mogelijk aanmoedigende ouders!!
Hopelijk zit het weer ook nog een beetje mee, maar het worden ongetwijfeld leuke en vooral sportieve
middagen…!

Voorjaarsmarkt

e

Op 12 maart jl. heeft de 2 “voorjaarsmarkt” plaatsgevonden in en om onze school, volledig georganiseer door
onze Activiteitencommissie, ten bate van de school. Geweldig wat daar weer voor werk in gestoken is en hoe
het resultaat daarvan weer was! Een uiterst gezellig gebeuren, waarbij het weer ook nog eens goed gezind
was. Bij dezen namens ons allen iedereen weer enorm bedankt voor jullie initiatief en inzet! En dan nu nog
natuurlijk de opbrengst………………… € 526,-- !! Een prachtig resultaat, waar weer leuke dingen voor gedaan
kunnen worden! Voor alle duidelijkheid: dit bedrag blijft in beheer van de AC.

Kaartenactie
Na Kerst bent u nog niet weer geïnformeerd over de resultaten van onze toen gehouden Kaartenactie, waarbij
alle kinderen zelf tekeningen hebben gemaakt t.b.v. wenskaarten. Vandaar hierbij alsnog: deze actie heeft in
totaal voor de school € 328,-- opgeleverd!! Ook dit is een heel mooi bedrag, welke we gaan besteden aan
nieuwe muziekinstrumenten voor de school! Dat stond nl. al lang op ons verlanglijstje…

Spelen op het plein na schooltijd
Sinds de komst van de bordjes ‘verboden toegang’ op de hekken bij de entree van ons plein, hebben we de
afspraak gemaakt dat zodra deze hekken dicht zijn, daarmee het plein ook ‘gesloten’ is. Dit is in het leven
geroepen na intensief overleg hierover binnen de MR en SAC, omdat we helaas te vaak geconfonteerd werden
met ‘restanten’ van ongewenst bezoek op het plein, buiten schooltijden om. Ook recentelijk zijn hier spijtig
genoeg toch weer een paar voorbeelden van te noemen.
Wij realiseren ons dat het jammer is dat er een dergelijke maatregel heeft moeten plaatsvinden. Het betekent
nl. ook dat we daarin één lijn moeten trekken en dat de kinderen die normaal gesproken wél leuk en zonder
‘sporen’ op het plein spelen, hier dus ook de dupe van zijn. Daarom willen we het sluiten van het hek ook zo
lang mogelijk uitstellen, zodat er direct na schooltijd nog wel gelegenheid is om nog even op het plein te
kunnen spelen. Verder rekenen we op uw begrip en verzoeken u hier weer mede op toe te zien betreffende uw
eigen kind(eren). In dezen moet ook gezegd worden dat het hek van school in de afgelopen maanden ook
nogal eens gewoon open heeft gestaan terwijl iedereen al was vertrokken. Ook wij als team zullen hier dus
weer alert(er) op moeten zijn. In principe is het dus zo, dat als (één van de) laatst aanwezige leerkrachten
vertrekt, dat diegene het hek ook dicht doet.

Fietsen op het plein
Ook de afspraak van het (niet) fietsen op het plein willen we hierbij weer even aankaarten. Deze afspraak is
natuurlijk geboren vanuit een stukje veiligheid, zowel van de kinderen onderling als van de wachtende ouders
bij het hek om 11.45 of 15.30 uur. De scheiding tussen plein en weg (dus nog vóór het hek) is ook de scheiding
tussen lopen en fietsen. Zou u ook daar weer (mede) op toe willen zien...? Alvast onze dank hiervoor.

BSO
Voor het geval u nog twijfelde n.a.v. geluiden/geruchten: BSO blijft op De Reinbôge. Er was even sprake van
dat er wellicht een locatiewijziging zou gaan plaatsvinden naar Gauw, maar dat is voorlopig niet meer aan de
orde. We hechten er veel waarde aan de BSO hier te houden en dat gaat ook naar grote tevredenheid. Wel
geldt er voor hier een maximum aantal van 10 kinderen. Mochten er dus terloops meer aanvragen komen, dan
e
e
zal er ook een 2 begeleider bij moeten en wordt er dan ook gekeken naar een eventuele 2 locatie….

Diploma ‘Veilig Internet’
Het Diploma Veilig Internet is een lespakket voor leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs. Het doel
van het lespakket is om kinderen bewuster te maken van hun handelen op internet en hen vaardigheden aan
te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan. Het lespakket heeft een
voorlichtingsfunctie voor kinderen, leerkrachten en ouders. In de bovenbouw zijn de kinderen met dit lespakket
aan de slag geweest en inmiddels is het diploma behaald! Gefeliciteerd allemaal! Een foto hiervan komt nog
wel in de schoolkrant…

Voorleeswedstrijd
Het is alweer een maandje terug, maar alsnog willen we in deze nieuwsbrief nog even vermelden dat bij de
regionale ronde van de Voorleeswedstrijd onze school is vertegenwoordigd door onze schoolwinnaar: Jente
e
v/d Hem. Deze regionale ronde vond plaats in Grou op dinsdag 1 maart jl. En Jente heeft de 2 plaats
e
veroverd!! Een hele knappe prestatie. Helaas gaat alleen de 1 plaats door naar de provinciale ronde.

Earste ljipaai…
We hebben weer een winnaar!!! Gisteren (ma. 4 april) is voor het toeziend oog van alle kinderen de beker
inmiddels uitgereikt aan…. Hylkje Hibma!! Hylkje wist ook 3 jaar geleden de beker te veroveren en nu is dus de
e
e
2 keer. Gefeliciteerd Hylkje! De winnaar van vorig jaar, Jildert Boonstra, werd dit jaar 2 ….

Bankbattle’ groep 8, wo. 6 apr.
Morgen doet groep 8 evenals vorig jaarmee aan een zgn. “Bankbattle’ op het internet. Samen met allerlei
andere scholen die zich hiervoor hebben aangemeld moeten zij via allerlei opdrachten een bepaalde code zien
te kraken, binnen een bepaalde tijd. En deze tijd loopt van 9.30 tot 12.30 uur. De kinderen van groep 8
komen morgen dus een half uurtje later thuis…! Veel succes groep 8!

***********************************************************************************
Opbrengst Zendingsgeld februari/maart:

→ € 80,98

Verjaardagen april:
1 apr. Rindert Agricola
14 apr. Jurjen de Boer
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