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JUNI 2011
Agenda:
6-7-8 juni: Watersport-Schoolkamp groep 6/7/8
(Heech)
10 juni: Ophalen oud papier (va. 18.00 u)
(Ophalers: fam. Dijkstra (De Greide) en fam. Zijlstra)
e

13 juni: vrij (2 Pinksterdag)
16 juni: Schoolreisje groep 1 t/m 5
21 juni: MR/SAC-vergadering

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 3: WE HEBBEN OOR/HART
VOOR ELKAAR
- Kan ik je overtuigen?
- Luisteren en vragen stellen
- Opkomen voor elkaar
- Lootjes en cadeautjes

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

Groep 6/7/8 op kamp!
Het is alweer zover…! De kinderen van de groepen 6/7/8 zijn momenteel op kamp! Ze zitten in Heech en
genieten daar van een volledig verzorgd watersportprogramma...! Drie jaar geleden hebben we een dergelijk
kamp voor het eerst gehad en dat is goed bevallen! We hopen dat de kinderen het nu weer net zo naar hun zin
hebben, maar dat zal (zeker met de huidige weersomstandigheden) wel goed komen!

Nieuwe bezetting + vacature MR-oudergeleding
Enige tijd geleden berichtten wij u over het vertrek van Jikke Jansma uit de MR, i.v.m. verhuizing en aanverwante
werkomstandigheden. Welnu, inmiddels kunnen we u melden dat Lies Jansma deze plek van haar in zal nemen
en Lies heeft de afgelopen 2 maal ook al de vergaderingen bijgewoond! We zijn hier natuurlijk heel blij mee en
willen Lies hierbij van harte welkom heten binnen de MR en wensen haar veel plezier met deze taak!
Tegelijkertijd moeten we echter ook hier melden dat Jokelien van Houten te kennen heeft gegeven dat ze stopt
met haar MR-werkzaamheden, omdat blijkt dat deze voor haar niet meer te combineren zijn met haar drukke en
vaak onregelmatige studieagenda. Dit brengt voor haar te vaak problemen met zich mee.
We vinden dat natuurlijk jammer maar hebben vanzelfsprekend alle begrip hiervoor en wensen Jokelien veel
succes bij haar studie-activiteiten. Zitten we echter wederom dus met een vacature! En om wel te kunnen voldoen
aan het hebben van 2 ouders en 2 personeelsleden binnen de MR, zijn we dus nu weer dringend op zoek naar
één van u!!! Is het wat voor u om actief mee te kunnen denken over allerlei zaken die de school en haar
ontwikkeling aan gaan, kom dan onze MR versterken…! Een leuke en uitdagende taak, waarin uw stem en
meedenken belangrijk is en gewaardeerd wordt! Voor nadere informatie hierover kunt u natuurlijk altijd even
contact opnemen met Jokelien (521307) of Jikke (521304).

Toetsweken Cito-LVS
Vanaf volgende week beginnen we weer met de afname van de toetsen vanuit ons Cito-LVS. De volgende
toetsen staan daarbij weer op het programma:
Groep 1/2
Rekenen voor Kleuters; Taal voor Kleuters; Kleuterobservatielijst; Veiligheidsthermometer.
Groep 3/4/5
Rekenen-wiskunde; Technisch lezen; Begrijpend lezen; Luisteren; Spelling; Woordenschat;
Veiligheidsthermometer.
Groep 6
Rekenen-wiskunde; Technisch lezen; Begrijpend Lezen; Spelling; Woordenschat; Luisteren;
Veiligheidsthermometer.
Groep 7
Rekenen-wiskunde; Leestempo; Begrijpend Lezen; Spelling; Leeswoordenschat; Luisteren;
Veiligheidsthermometer.
(Groep 8 doet deze ronde niet meer mee.)
Tezamen met het laatste rapport ontvangt u hiervan (in een gesloten envelop) een uitdraai van de resultaten
van deze toetsronde. Mocht u naar aanleiding daarvan alsnog graag de leerkracht willen spreken, dan kunt u
daarna vanzelfsprekend altijd nog even een afspraak maken.

Voortgang ontwikkeling pleinvernieuwing
WAT IS ER HARD GEWERKT VORIGE WEEK!!!!! Werkelijk fantastisch wat voor werk er hier verzet is en met
welk resultaat!!! Een compleet nieuw plein is al zichtbaar en inmiddels zijn ook de graszoden voor het achterste
gedeelte vandaag afgeleverd. Ook het nieuwe speeltoestel, hetgeen op de ‘oude’ plek van het speelhuisje en de
speelauto zal komen, zal deze week geplaatst worden.
Er is werkelijk met man en macht gewerkt hieraan en wij willen natuurlijk hierbij al onze eerste woorden van
DANK uitspreken. Want afgezien van het mooie resultaat gaf het ook een enorm ‘warm’ gevoel hoe er met grote
mankracht en materieel (én catering!) gezamenlijk gewerkt en na afloop geproost werd…! Echt grandioos!!!

‘Schoolpleinentour’
Onlangs heeft u een mail van ons ontvangen betreffende een ‘Schoolpleinentour’ die georganiseerd wordt vanuit
de gemeente Boarnsterhim i.s.m. onze BSO van SKF. Dit is een leuke sport & spel-activiteit voor alle kinderen
van onze school, welke gehouden wordt op woensdag 6 juli van 13.00-14.00 uur. Er zijn echter nog te weinig
aanmeldingen op dit moment en vandaar onze herhaalde oproep hiervoor nu in deze nieuwsbrief. De
opgavetermijn voor deze activiteit is nl. uitgesteld naar 1 juli a.s.! Op het kleine prikbord bij de BSO (op school)
hangt een intekenlijst, of geef het gewoon door aan onze BSO-medewerkster Wendy Bies. Wordt leuk!

Luizencontrole
Volgende week dinsdag (14 juni) zal er weer bij alle kinderen een luizencontrole plaatsvinden op school. Wilt u
daar wat betreft de haardracht van uw kind ook weer even rekening mee houden…?
(Gisteren heeft dus geen controle plaatsgevonden, i.v.m. het schoolkamp van de kinderen van groep 6/7/8.)

Betalen schoolreisjegeld
Van een aantal kinderen ontbreekt nog de bijdrage voor het schoolreisje van volgende week donderdag. Zou u
uiterlijk deze week voor de betaling willen zorgdragen? Alvast onze dank.
Nadere informatie over het schoolreisje ontvangt u overigens donderdag a.s., in een aparte brief.

Feest Laatste Schooldag + ’Opening’ vernieuwde schoolgebouw incl. plein!
Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al vermeld vindt op de Laatste Schooldag op donderdag 21 juli a.s. ook een
‘opening’ plaats van het dan helemaal klaar zijnde schoolgebouw én het vernieuwde plein!
Die middag zijn er dan dus allerlei aanvullende feestelijke activiteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn!!
Hierbij nog even een herhaalde oproep voor extra ouders die het leuk vinden om die middag te helpen bij
allerlei hand- en spandiensten: meld u aan op school!!
Kan ook gewoon even met een mailtje...!
***********************************************************************************
Opbrengst Zendingsgeld mei:

→ € 49,65
Verjaardagen mei:
2 juni
Jente v/d Hem
8 juni
Jacob Jansma
10 juni
Hinke Agricola
13 juni
Gerrit Tuinstra
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