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MEI 2011
Agenda:
12 mei: Bezoek gr. 4/5 aan Scheepvaartmuseum
13 mei: Ophalen oud papier (va. 18.00 u)

“De Vreedzame School” deze maand:

(Ophalers: fam. Jansma (A&A-stritte) en
fam. Hiemstra)

20 mei: Spelmiddag i.v.m. Dorpsfeesten
24 mei: MR/SAC-vergadering
25 mei: Workshop ‘Vlees’ gr. 4/5 (door Johan de Vries)
Kaatstoernooi (gr. 6/7/8)
30 mei t/m
3 juni: Hemelvaartsvakantie (Pleinwerkzaamheden!)
6-7-8 juni: Watersport-Schoolkamp groep 6/7/8 (Heech)

Blok 3: WE HEBBEN OOR VOOR
ELKAAR
- Gezichtspunt
- Kan ik je overtuigen?
- Luisteren en vragen stellen

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

Voetbaltoernooien (terugblik)
Wat hebben we het toch steeds ook weer getroffen met het weer…! Op vrijdag 8 en 15 april jl. vonden resp. de
voetbaltoernooien plaats van de groepen 5/6 en 7/8. En ook al vielen we helaas niet in de prijzen dit jaar, toch
kijken we terug op 2 leuke, zonnige en sportieve middagen, waarbij ook hiervoor dank richting de ouders die
hebben geholpen met rijden, coachen en fluiten…!! Zonder jullie hulp geen deelname, dus…. heel erg bedankt!

Paasviering (terugblik)
Wat was het een leuke dag op donderdag 21 april jl.! Het begon allemaal met een heerlijk Paasontbijt, hetgeen
tot in de puntjes verzorgd was door onze Activiteitencommissie. Een zeer sfeervol ingericht speellokaal zorgde
voor een mooi en vooral ook lekker geheel! Vervolgens konden de kinderen in de klassen kijken naar een
toepasselijke Paasfilm. Ook ’s middags stonden er weer activiteiten op het programma, nl. (chocolade)eieren
zoeken op het schoolplein! Grote, lekkere eieren werden buitgemaakt, zij het enigszins ‘bebroed’ door de zon en
daarom hadden ze wel wat afkoeling in de koelkast nodig, alvorens ze te verorberen… Maar ook dit was weer
zeer geslaagd. We willen hierbij dan ook natuurlijk namens de kinderen onze AC weer heel hartelijk bedanken
voor hun geweldige inzet voor deze dag!!

Gr. 3/4/5 op maandagmiddagen weer op de fiets naar de gymzaal
Omdat de meivakantie weer voorbij is, gaan de kinderen van de groepen 3/4/5 in deze laatste periode op
maandagmiddagen ook in principe weer op de fiets naar de gymzaal in Sibrandabuorren. Daarbij worden zoals
gebruikelijk ook de betreffende ouders weer ingezet om als ‘fietsouder’ te begeleiden. Het betreft in totaal 9
maandagmiddagen, waarvan de volgende indeling is gemaakt:
9 mei – fam. Dijkstra (De Greide)
16 mei – fam. Ekema
23 mei – fam. Faber
6 juni – fam. V/d Put
20 juni – fam. Vermaning

27 juni – fam. De Vries
4 juli – fam. Zijlstra
11 juli – fam. Dijkstra (Marsherne)
18 juli – fam. Kiestra

Het vertrek is om 13.30 uur vanaf school en om 15.20 uur vanaf de sportzaal in Sibrandabuorren.
Mocht u verhinderd zijn op de datum dat u staat ingedeeld, verzoeken wij u zelf even voor een vervanger te
zorgen. Wilt u dat dan wel even doorgeven aan juf Willemke?

Start Entreetoetsen
M.i.v. deze week starten voor de groepen 5, 6 en 7 weer de jaarlijkse Entreetoetsen. Dat betekent dat zij over een
periode van zo’n 3 weken verschillende toetsen op allerlei vakgebieden voorgeschoteld krijgen. Voor de
Hemelvaartsvakantie is dit alles dan weer afgerond en wordt het geheel opgestuurd naar het CITO. Zoals bekend
ontvangt u de uitslagen van deze toetsen aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Voortgang ontwikkeling pleinvernieuwing
De ‘pleincommissie’ is inmiddels al heel druk actief geweest met ideeën voor het te vernieuwen plein, waarvan
inmiddels de tekeningen op tafel liggen… En dat ziet er veelbelovend uit! In de eerste week van juni
(Hemelvaartsvakantie) zal de eerste aanzet hiertoe plaats gaan vinden en zal er al flink aangepakt gaan worden
om e.e.a. vorm te gaan geven… U kunt zich als vrijwillige hulpouder hiervoor va. begin volgende week opgeven
op een intekenlijst op school! Deze intekenlijst ligt dan klaar op de ouderinfo-kast. Vele handen maken licht werk!
De coördinatie van het geheel die week is handen van Jan Tjalling de Boer.

Nieuwe leerling
Hij heeft inmiddels al even 2 keer meegedraaid op een woensdagochtend, maar va. nu komt hij iedere dag bij ons
op school: Klaas-Jan Kramer. Klaas-Jan is op 3 mei 4 jaar geworden en is het neefje van Jilke, Idse en Jurjen de
Boer en van Rimmer en Gerben Jansma. Welkom Klaas-Jan! We hopen dat je je snel thuis zult voelen bij ons op
school.

Luizencontrole
Zoals gebruikelijk na iedere vakantie is er gisteren weer een luizencontrole uitgevoerd bij alle kinderen. En helaas
kunnen we dit keer niet opnieuw het bericht ‘luizenvrij’ afgeven…! Het bleef beperkt bij één geval van levende luis
en een aantal twijfelgevallen omtrent neten, maar alertheid is dus zeker wel weer geboden! Blijft u uw eigen
kind(eren) daarom weer goed controleren?

N.a.v. lessen uit De Vreedzame School…
De Vreedzame School is weer vernieuwd! Nieuwe en aanvullende lessen met ook vernieuwde titels van de
hoofdstukken maken het geheel nog weer completer en in een moderner jasje. Daarom zijn we nu tot aan de
zomervakantie bezig met de aanvullende lessen per blok (t/m blok 6) om vervolgens in het nieuwe schooljaar
weer van voren af aan te kunnen beginnen. In onze gesprekken met de kinderen, waarin het in de afgelopen tijd
m.n. ging over ‘bijelkaar horen’, ‘samenwerken’ en ‘win-win-oplossingen zoeken bij conflicten’ e.d. bleek
overigens dat er de laatste tijd (in het dorp, buiten de schooltijden om) toch nogal weer eens wat vervelende
incidenten zijn (vooral bijv. bij het speeltuintje maar ook wel op andere speelplekken), waarbij van bovenstaande
thema’s weinig sprake was… Wij geven hierbij heel bewust dit signaal aan u als ouder(s)/verzorger(s) weer even
af en wijzen u er hierbij nogmaals eens op dat dit soort ‘incidenten’ hun weerslag daarna op school nog hebben.
Het is dus van groot belang dergelijke zaken goed met uw kind en evt. met derden ter plekke op te pakken en
daarmee te voorkomen dat het zich alleen nog maar verder ‘opblaast’… Wij rekenen in dezen weer op uw begrip,
uw medewerking en uw verantwoordelijkheid hierin.

Schoolreisje/Schoolkamp
Nog een maandje… en dan staan de hoogtepuntdagen van het SCHOOLKAMP en het SCHOOLREISJE weer op
het programma! En in de aanloop hiernaartoe gebied mij eerlijkheidshalve te moeten zeggen dat ik verzuimd heb
u weer in de gelegenheid te stellen om hiervoor op school alvast even te kunnen ‘sparen’…, waarvoor mijn
excuses! De afgelopen 2 jaar hebben we dit ‘sparen’ (zo’n 4x, eens per maand va. mrt-juni) ingevoerd t.a.v. de
betaling van het schoolkamp, om zo desgewenst de €60,- hiervoor enigszins te kunnen ‘spreiden’. Zoals u weet
vragen wij echter dit jaar ook een eigen bijdrage voor de schoolreisjes, simpelweg omdat dat niet meer uit de
reguliere ‘ouderbijdrage’ betaald kan worden. De kosten per kind voor het schoolreisje bedragen €15,-.
Binnenkort ontvangt uw kind een envelop mee naar huis, waar u de bijdrage voor het schoolreisje en/of het
schoolkamp in kunt doen, om deze vervolgens weer bij de eigen leerkracht in te kunnen leveren.
Alle hulpouders voor zowel het schoolreisje als het schoolkamp zijn inmiddels benaderd en ingedeeld. Had u zich
wel opgegeven op het ouderhulpformulier, maar bent u niet benaderd, dan hopen we wellicht een volgend
schooljaar weer een beroep op u te kunnen doen.

Feest Laatste Schooldag + ’Opening’ vernieuwde schoolgebouw incl. plein!
De voorbereidingen voor het feest van de Laatste Schooldag op donderdag 21 juli a.s. zijn ook al weer in gang
gezet. Dit jaar willen we deze dag echter extra feestelijk maken, omdat we die middag een ‘officieel’ tintje willen
geven aan de ‘opening’ van het dan helemaal klaar zijnde schoolgebouw én het dan zichtbaar vernieuwde plein!
Die middag zullen er daarom aanvullende feestelijke activiteiten plaatsvinden, hetgeen voor iedereen
toegankelijk zal zijn!! Ook alle aan- en onderaannemers zullen hiervoor worden uitgenodigd. Houdt u die
middag dus zoveel mogelijk vrij en zegt het voort zegt het voort!!! Tevens roepen wij hierbij ouders op die het leuk
vinden om die middag te helpen bij allerlei hand- en spandiensten, om zich hiervoor aan te melden op school!
Dat kan natuurlijk ook gewoon even met een mailtje...

LET OP: kinderen vrijdagochtend 22 juli nog naar school!
De afgelopen jaren hebben wij de kinderen op de vrijdag van de laatste schoolweek al vrijgegeven, om zo het
feest van de Laatste Schooldag op donderdags ook echt de ‘laatste schooldag’ te laten zijn. Echter, met het
‘volmaken’ van de Hemelvaartsvakantie tot een week dit jaar, hebben we alle zgn. ‘marge-uren’ die we in een jaar
kunnen besteden (vrijwel) geheel ‘opgebruikt’. Rest ons alleen nog de mogelijkheid om al wel de vrijdagmiddag
van de laatste schoolweek vrij te kunnen geven. Houdt u hier in uw vakantieplanning dus goed rekening mee…!!
***********************************************************************************
Opbrengst Zendingsgeld april:

→ € 50,05
Verjaardagen mei:
3 mei
Klaas-Jan Kramer
9 mei
Jurjen Hiemstra
10 mei
Anna Boterhoek
16 mei
Gerben Jansma
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4 jaar
6 jaar
8 jaar
5 jaar

