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Schoolinfo
Hierbij ontvangt u de zeventiende schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u
veel leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief.
Groet Freerk Elzinga
Stichting Leergeld:
De schoolreisjes tijd komt er weer aan! Zoals de meeste scholen wel weten
kunnen mensen die een krap budget hebben (maximaal 120% van het
bijstandsniveau) een beroep doen op St Leergeld. Ook zorgen wij dat kinderen op
zwemles kunnen(vanaf 6 jaar) wat voor sommige schoolse activiteiten ook van
belang is.
Wij zorgen er ook voor in samenwerking met het sport en cultuurfonds dat
kinderen
Beste Ouders
1 activiteit
/ verzorgers,
kunnen doen buiten de schooltijd. Veel sporten zijn hierbij
mogelijk. Mocht het kind liever creatief of muzikaal bezig willen zijn dan zijn daar
ook ruime mogelijkheden voor. Dit is zeker als verlenging van de kunstateliers
van Ateliers Majeur die op veel scholen gegeven wordt een mooie aanvulling.
Er zijn ook mogelijkheden voor kinderen die op het punt staan naar de
middelbare school te gaan om de benodigde dure spullen te bekostigen.
(fiets,rugtas,pc)
Met vriendelijke groeten,
Nynke Hoekstra
St Leergeld Heerenveen
Postbus 533, 8440 AM Heerenveen
tel: 06-42271141 bereikbaar op dinsdag en
donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Verkeersles: Dode Hoek:
Het is niet raar dat u zich af en toe zorgen maakt over de veiligheid van uw
kind(eren ) in het verkeer. Kinderen zijn speels en letten daardoor niet altijd even
goed op. Een vrachtauto die een bocht moet maken, stelt het ongeduldige kind
op de proef om er niet nog snel even langs te
glippen.
Er wordt al veel gedaan aan veiligheid. De
opleiding van Nederlandse chauffeurs behoort tot
de beste in Europa en sinds 2003 zijn vrachtauto’s
verplicht uitgerust met een extra dodehoekspiegel
of camerasysteem. Maar daarmee zijn we er nog
niet.
Marcel Ponne komt op woensdag 3 mei met een

vrachtwagen naar het parkeerterrein bij de sporthal om de kinderen te laten ervaren hoe beperkt het
zicht van de chauffeur is. De kinderen mogen ook plaats nemen op de stoel om dit zelf te ervaren.
In de klas besteden we eerst aandacht aan dit probleem met o.a. filmmateriaal van VVN.
We zijn blij met het initiatief van Marcel en Carolien om zo theorie en praktijk bij elkaar te brengen.
Pinstervakantie:
Elk jaar reserveren we een dag voor een eventuele Elfstedentocht. Ook dit jaar kon deze niet worden
georganiseerd. Deze extra dag wordt dan aan een andere vakantie ‘geplakt’. In het vakantierooster was al
opgenomen dat de Pinkstervakantie bij niet doorgaan van dit evenement met dinsdag 6 juni zou worden
uitgebreid.
Schooltuintjes:
Bij de verdeling van de gelden
van de gift van de “Lytse
Bearkes” was ook een wens
om schooltuintjes in te richten.
In de zandbak voor school zijn
nu 6 bakken geplaatst. De
groepen 3 tot en met 8 mogen
zelf een bak vullen met plantjes
en zaden en deze zelf
bewerken en onderhouden. De
leerlingen van groep 5 en 6 zijn
al druk bezig om in de klas hun
pootgoed te zaaien. We zijn
benieuwd naar de resultaten.

Schoolzwemmen groep 5 en 6:
De leerlingen van groep 5 en 6 hebben zich in oktober aangemeld voor twee
schoolzwemlessen georganiseerd door Sport Fryslân.
Studenten van de CIOS hebben voor de leerlingen 3 activiteiten uitgewerkt.
Deze activiteiten bestaan uit wedstrijdzwemmen, plankspringen en snorkelen.
Deze lessen zijn nu echter op 12 en 19 april gepland. In verband met o.a. het
schoolvoetbaltoernooi hebben wij aangegeven dat dit geen geschikte data zijn.
De lessen zij nu gepland op woensdag 12 en 19 juli.
We zullen u later nader informeren.

DoeKoe speelmateriaal:
Deze week hebben wij het speelmateriaal ontvangen dat we
konden bestellen met de gespaarde Doekoemunten. De
leerlingen hebben daardoor weer uitdagend materiaal
ontvangen waar ze in de pauzes naar hartenlust mee kunnen
spelen.

Koningspelen:
Vrijdag 21 april a.s. vieren wij de Koningsspelen. Dit jaar doen we dit samen met de leerlingen van de
Sevenaerschool. Juf Dorien coördineert de spelletjes. Omdat het op een vrijdag is, is normaal gesproken
groep 1/2 vrij. Maar deze week zijn ze woensdag vrij en gaan vrijdag naar school zodat ze de Koningspelen
ook mee kunnen maken. De leerlingen van de bovenbouw begeleiden de jonge kinderen bij de spelen.
Volgende week zullen we u nader infomeren over deze dag. Later dit schooljaar organiseren we nog een
Wijbrandisportdag.
Verkeersdiploma:

Vandaag, 6 april was het eindelijk zover: het landelijk verkeersexamen voor groep 8 vond plaats.
Dit examen wordt uitgebracht door Veilig Verkeer Nederland. Zij bieden lessen aan die de kinderen goed
voorbereiden op het zich veilig bewegen in het verkeer. En dus ook op het verkeersexamen.
De kinderen kregen 20 vragen voor de kiezen met als thema: 'In de stad' en 'Op het platteland'. Na 3 kwartier
geconcentreerd bezig te zijn, had iedereen het examen af. Spannend! Voor 12.00 uur was de uitslag bekend:
IEDEREEN GESLAAGD!
Dames en heren van groep 8: gefeliciteerd! Jullie hebben het verdiend!
Juf Anneke

Belangrijke data
12 april
13 april
18 april
14 april
17 april
18 t/m 20 april
19 april
21 april
24 t/m 28 april
29 april
3 mei
5 mei
7 mei
10 mei
20 mei
25 en 26 mei
5 en 6 juni

Schoolvoetbaltoernooi
Paasviering
Actualiteitenavond
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Centrale Eindtoets groep 8
Kleuters vrij
Koningspelen
Meivakantie
Tuinklusdag
Verkeersles; de dode hoek
Bevrijdingsdag
KSG dienst
Korfbaltoernooi
Rommelmarkt
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie

