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Schoolinfo
Beste ouder(s) verzorger(s),
Allemaal zongebruinde kinderen (en ook ouders) op school. Het
is meivakantie en Pinksteren geweest en de zon scheen! Als
het goed is hebben de leerlingen en ook de leerkrachten de
batterijen weer opgeladen. We zijn begonnen aan de laatste
fase van dit schooljaar. Traditioneel is dit onder andere de
periode van schoolreis/schoolkamp, rapporten,
oudergesprekken, leerlingvolgsysteem toetsen en de afsluiting
van het schooljaar. Altijd een drukke en gezellige tijd.
Middels een e-mail (van 26 april jl.) hebben wij u geïnformeerd over de
groepsverdeling en formatie voor het aankomende schooljaar. Mocht u hier nog
vragen of opmerkingen over hebben, dan hoor ik het graag. In een volgende
nieuwsbrief stellen de nieuwe mensen zich aan u voor en plaatsen we een foto.
Zo heeft u alvast een beeld en wat informatie. Ook geef ik dan een overzicht van
de vakanties en de geplande studiedagen, dit i.v.m. uw planning.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman
Schoolfotograaf
Woensdag 30 mei komt de schoolfotograaf op school. Het
is mogelijk om foto`s met broertjes en zusjes te laten
maken die hier (nog) niet op school zitten. Dit
noemen we de zogenaamde gezinsfoto`s. Deze kunnen
om 08.30 uur gemaakt worden. Deze dag wordt ook de
traditionele afscheidsfoto van groep 8 ‘geschoten’. Tip
voor de ouders: als de kinderen kleurrijke kleding dragen,
komen de foto’s beter tot hun recht. Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.
Herhaalde oproep: vacature MR (oudergeleding)
Per volgend schooljaar zoekt de MR een nieuw lid. Dit omdat Eelkje de Vries
haar termijn er op zit. Vindt u het leuk om mee te denken over het beleid van de
school? Dan bent u diegene die de MR zoekt. U kunt zich melden bij de MR van
onze school of bij de schoolleiding.
Schoolkamp en schoolreizen
Woensdag 27 juni gaan de groepen 1/2 (Familiepark Nienoord) en 3 t/m 6
(Dinoland Zwolle) op schoolreis. Groep 7/8 gaat op schoolkamp van 27 t/m 29
juni naar ‘Stayoke’ in Heeg. We hopen op mooie en gezellige dagen!

Schoolkorfbal
Woensdag 16 mei jl. was het schoolkorfbaltoernooi. We kijken terug op een sportieve en mooie dag waarin we
goed samengewerkt hebben. We hebben zelfs een aantal kampioenen in ons midden!
Oud papier
Onderstaand de planning 2018 voor het ophalen van het oud papier.
25 mei fam. Abma, 22 juni fam. Wierda, 20 juli: fam. Smidt en 17 augustus fam.
Drost.
Survival
Op donderdag 31 mei vindt de jaarlijkse survivalrun voor de groepen 5 t/m 8 van onze school plaats. Ook dit
jaar is het weer een rondje van ongeveer 5 km met veel hindernissen. We hopen weer op een super mooi
evenement met mooi weer en veel toeschouwers bij de finish dus kom allen kijken.
We vertrekken vanaf 7.45 uur van school. De begeleiders worden dan ook verwacht.
De leerlingen ontvangen woensdag 30 mei hun shirt op school. Ook de begeleiders ontvangen voor vertrek
hun shirt op school.
De leerlingen starten vanaf 8.49 uur. De fietssleuteltjes worden door de juffen bewaard.
Startgroep 2
Startgroep 3
Startgroep 4
Startgroep 5
Stargroep 6
Stargroep 7

8.49 uur
8.53 uur
8.57 uur
9.01 uur
9.05 uur
9.09 uur

De leerlingen moeten het volgende meenemen:
Een tas met :

- droge kleren
- handdoek
- drinken
- koekje
- eventueel zonnebrand
- vuilniszak voor natte kleren.
- geen dure dingen

Na afloop kan er worden gedoucht bij voetbalvereniging Read Swart (ongeveer 100m na de finish).
De binnenkomende groepen wachten op elkaar zodat we als gehele groep weer naar school kunnen fietsen.
Apotheek groep 3/4
In groep 3/4 is de winkelhoek omgetoverd tot een apotheek. Maar we zijn nog op zoek
naar spulletjes. Wie heeft er nog lege pillendoosjes, pleisterdoosjes of andere
spulletjes voor in onze apotheek? Het is allemaal welkom. Ook doen we er
rekenopdrachten mee: kinderen maken hun eigen recepten, hiervoor gebruiken we
mais (Bedankt Thomas). Nu zijn we nog op zoek naar boontjes (bruin) en erwtjes
(groen). Heeft iemand die? Dan kunnen we die gebruiken voor onze recepten (voor
hoofdpijn zijn er bijvoorbeeld 10 gele pilletjes nodig en 5 groene en 7 bruine). Die
stoppen ze dan in een doosje en zo zijn ze spelend aan het rekenen.
Wie kan ons helpen?
Groet, meester Frank en juf Aukje.

Aanwezigheid directie komende tijd:
Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Tweede
Pinksterdag

Vrije dag

Jan Hendrik
`s morgens

Freerk
`s middags

Oudehorne
`s middags

Week 22

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

28 mei
t/m 1 juni

-

Freerk

Jan Hendrik
`s morgens

Freerk
`s middags

-

Week 23

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Freerk

-

OMT

-

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Freerk

-

Freerk
`s middags

Week 21
21 t/m 25
mei

4 t/m 8
juni

Week 24
11 t/m
15 juni

Jan Hendrik

Maandag:
Jan Hendrik

Jan Hendrik
`s middags

Uit de schoolgids:
Iedere schoolinfo staat er een stukje uit de schoolgids in de schoolinfo. Deze keer gaat het over coöperatief
leren.
Het team werkt volgens onderwijskundige leerweg die gericht is op het
coöperatief leren. Ook wel samenwerkend leren genoemd.
We zijn hiermee gestart om de interactie tijdens de kringleergesprekken te
verbeteren en efficiënter te laten verlopen. De organisatorische aanpak van het
coöperatief leren geven ook het sociale aspect van het onderwijs een zeer
positieve impuls.
Middels het coöperatief werken leren kinderen samenwerken en om in
gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor een probleemstelling.

Belangrijke data
30 mei
31 mei
1 juni
27 juni
27, 28 en 29 juni
5 juli
6 juli
11 juli
19 juli

Schoolfotograaf
Survival
Meester Freerk groep 7/8
Schoolreizen groep 1 t/m 6
Schoolkamp groep 7/8
Studiedag + warme overdracht
Vrij indien geen Elfstedentocht
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag schooljaar 17/18

