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Schoolinfo
Beste ouder(s) verzorger(s),
In de voorjaarsvakantie hebben veel
kinderen lekker kunnen schaatsen. Het
was erg koud en er lag op veel plaatsen
ijs. Deze week voelde je het voorjaar al
komen. In het voorjaar loopt alles uit,
worden er jonge dieren geboren en zijn
we meer buiten. Aankomend weekend ‘roert maart nog zijn staart’ en krijgen we
opnieuw (nacht)vorst. Toch is de lente niet meer tegen te houden. Met de
kinderen zijn we bezig met de Paasverhalen. Ook Pasen hoort bij nieuw leven.
Met vriendelijke groet,
Jan Hendrik Pesman.
DOEKOE Scholenactie:
Spaar sport- en spelmaterialen voor onze school! De actie
loopt van maandag 19 maart t/m zondag 22 april 2018.
Hoe spaar je mee?
 Spaar gratis Doekoe-munten bij actieproducten in
de Coop winkels voorzien van een speciaal Doekoe-kaartje
 Schenk je Doekoe aan onze school in de display in de Coop winkel
 Zo spaart onze school een mooi bedrag aan sport- en spelmaterialen voor
sportdagen en gymlessen.
Kijk voor meer info op coop.nl/doekoe
Aankondiging afschermen foto’s op de website:
Vanaf mei 2018 gaan er strenge regels gelden voor het gebruik van foto’s op
sociale media. We zijn daarom genoodzaakt een deel van de website af te
schermen. De berichten onder het tabblad "groepen", waar ook de meeste foto's
worden geplaatst, zullen dan niet meer direct zichtbaar zijn. U krijgt begin
februari via de e-mail de inloggegevens hiervoor toegezonden. Om de site
aantrekkelijk te houden, plaatsen we nog wel wat meer algemene foto’s.
Stagiaire groep 5/6:
Hallo,
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Jelco Blok en ben 23 jaar oud. Ik woon in
Heerenveen en studeer aan de Pabo Windesheim in Zwolle. Mijn grote hobby is
motor rijden. Nu ik in het derde jaar zit mocht ik kiezen voor een minor. Dit is een
keuzemodule waar je zelf mag kiezen waar je je in wil verdiepen. Zelf heb ik
gekozen voor groepsdynamica in groepsprocessen. Dit houdt in dat ik ga kijken
naar het groepsproces in de klas. Dit ga ik doen op dinsdag en woensdag bij
groep 5. Ik zal tot het einde van dit jaar blijven.

Oud papier:
Onderstaand de planning 2018 voor het ophalen van het oud papier.
30 maart: fam. Schregardus, 25 april: fam. Jonker, 25 mei fam. Abma, 22 juni
fam. Wierda, 20 juli: fam. Smidt en 17 augustus fam. Drost.
Uit de schoolgids:
Elke ‘Schoolinfo’ plaatsen we een stuk uit onze schoolgids. Deze keer gaat het over de MR binnen onze
school.
Medezeggenschapsraad
Door middel van de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op de
besluitvorming van de schoolcommissie en op schoolniveau.
De MR geeft adviezen en/of instemming over voorgenomen beleid, bevordert openheid en onderling overleg
en waakt voor discriminatie. Hierbij staan de belangen van de ouders centraal.
De MR. is dus een belangrijke schakel tussen school en ouders.
De MR bestaat uit 4 leden; twee ouderleden en twee personeelsleden. De directeur wordt regelmatig door de
MR uitgenodigd om een toelichting te geven op actuele zaken.
De personeelsgeleding bestaat uit juf Lucie en juf Renske. De oudergeleding bestaat uit Eelkje de Vries
Hoekstra en Andries de Vries.
Aanwezigheid directie tot aan de meivakantie:

Week 11

Maandag:

12 t/m 16
maart

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Freerk

Jan Hendrik

OMT

Vrijdag:
Oudehorne
`s middags

Week 12

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

19 t/m 23
maart

Jan Hendrik

Freerk

Jan Hendrik

Freerk
`s middags

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Opleiding

Freerk
`s middags

Goede
Vrijdag

Vrijdag:

Week 13

Maandag:

26 t/m 30
maart

Jan Hendrik

Dinsdag:
Freerk

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Tweede Paasdag

Freerk

Jan Hendrik

Freerk
`s middags

Week 15

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

9 t/m 13
april

Jan Hendrik

Freerk

Jan Hendrik

Freerk
`s middags

Week 14
2 t/m 6
april

Vrijdag:

Oudehorne
`s middags
Vrijdag:

Week 16

Maandag:

16 t/m 20
april

Week 17
23 t/m
27 april

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Freerk

Opleiding

OMT

Jan Hendrik

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

Freerk

Jan Hendrik

Freerk
`s middags

Koningsdag

Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2
Het is alweer de tweede week na de voorjaarsvakantie. Deze week zijn
we begonnen met het thema Lente/Alles groeit. Hiermee zouden we al na
de voorjaarsvakantie starten, maar omdat het in de voorjaarsvakantie zo
vroor dat er geschaatst kon worden hebben we dit thema een week
uitgesteld.
Afgelopen week zijn we nog even doorgegaan met het thema winter en
dan hebben we het vooral gehad over het schaatsen. Veel kinderen uit
onze groep hebben dit jaar voor het eerst geschaatst.
In het woordweb bij dit thema stonden woorden als vriezen, dooien, een wak en thermometer.
Tijdens het thema Alles groeit/Lente gaan de kinderen o.a. ontdekken hoe uit zaadjes planten groeien. Niet
alleen bloemen in de tuin komen uit zaden, ook het fruit en de groente die ze dagelijks eten. En hoe zit het met
de boom die in de herfst zijn blaadjes verloor? Is hij dood of komt het weer goed met hem in de lente? En dan
heb je ook nog dieren die uit een ei komen of uit een zaadje groeien… Al met al een thema waarin kinderen
veel ontdekken.
Enkele belangrijke data:
Inloopmorgen: woensdagmorgen 21 maart. Ouder of oppas mag dan in de klas met de kleuter een
spelletje/puzzel doen. Op andere ochtenden is het de bedoeling dat ouder of oppas buiten of in de hal afscheid
van hun (oppas)kind neemt.
Speelgoeddag: woensdag 28 maart.

Groep 3 en 4
We zijn na de voorjaarsvakantie alweer een week aan het werk geweest. Nu zitten we in groepjes. Dat is voor
sommige kinderen even wennen. Nu zijn we als groepje verantwoordelijk voor elkaar. Voor de vakantie
hebben wij als ouders en leerkracht met elkaar gesproken over de voortgang en de ontwikkeling van uw kind.
Intensief, maar goed. Fijn dat we dat in een open en betrokken sfeer mochten doen. De kinderen doen weer
goed hun best en werken iedere dag hard en vaak met veel plezier. Wat er de komende periode staat te
gebeuren leest u in dit groepsnieuws.
Wist U datjes:
 Juf Aukje was gister jarig (13 maart) enis dan al 39 jaar.. Wanneer ze dit met de groep gaat vieren,
horen jullie nog.
 Jildou uit groep 4 is in de voorjaarsvakantie verhuisd. Een nieuw huis met natuurlijk een nieuwe kamer,
alles mooi en netjes. Je hebt er in de kring al over verteld en een mooie foto laten zien. We wensen je
samen met papa en mama en broer Ingmar een fijne tijd op je nieuwe plek.






Wilco gaat binnenkort ook verhuizen, die zijn al druk aan het inpakken. En in de kring heb je er ook al
over verteld, dat jullie een hele grote tuin krijgen en dat jij die mag maaien.
Emma-Lee heeft er een pleegbroertje bij gekregen.
Na de meivakantie is er op woensdag 16 mei het schoolkorfbaltoernooi in Jubbega. Wie wil er mee
doen? En we hebben ook begeleiders nodig. Wie wil er een groepje begeleiden?
Het deze week de week van het geld is.

Wat leren we o.a. aan in de komende tijd:
Groep 3: met rekenen beginnen we met de getallenlijn. Sprongen kunnen maken van 10 en hupjes van 1. (dus
springen naar een getal, bijv. naar 26. Dit zijn 2 sprongen van 10 en 6 hupjes. En de tweelingsommen ( 5 en
5= 10 , 8 en 8= 16 etc. ) De kinderen leren met klokkijken de uren..
Groep 4; Met groep 4 gaan we verder met de tafel van 6 en 7. De tafel van 3 en 4 moeten de kinderen nu echt
kennen.. Elke donderdag gaat juf Aukje checken. Namelijk de tafels en een couplet van het f gedicht of ei
gedicht. Veel kinderen oefenen dit niet of nauwelijks thuis. Maar is zo belangrijk voor het vervolg in groep 5.
Willen jullie hier thuis ook even om denken, samen staan we sterk. Het optellen en aftrekken met sommen tot
100 wordt verder aangeleerd en ingeoefend. De kinderen leren met klokkijken de kwartieren erbij maar ook
het begin van digitale tijd.
Denkt u aan:
 Leren voor 15 maart, de tafel van 3.
 Leren voor 22 maart, de tafel van 4.
 Herhalen van de tafels, 2 en 5.
We hopen dat u met plezier het groepsnieuws gelezen heeft. We vinden het belangrijk dat u als ouder op de
hoogte bent van wat er speelt in de groep. We hopen op een leuke periode met elkaar.
Meesters Frank, Jeroen en juf Aukje.

Groep 5 en 6
Maart 2018, is er wel groepsnieuws? Toch wel. We zijn tijdens de gymlessen aan het oefenen voor de
survivalrun in de Knipe. Soms lijken de leerlingen wel op acrobaten. De meeste stoere/ maar ook de meest
mooie oefeningen worden bedacht om over een hindernis te komen.
En wat waren de kinderen blij met de voorjaarsvakantie en het natuurijs, bijna alle kinderen hadden
geschaatst, superleuk!
De komende weken gaan we op woensdagmiddag weer bezig met Tjongertalent. De kinderen konden
inschrijven voor muziek, drama, tekenen of knutselen. Hopelijk worden het weer fijne/ gezellige en leerzame
middagen.
Jullie horen weer van ons.

Groep 7 en 8
Inmiddels zijn de rapporten uitgedeeld en hebben alle groep 8-ers (en hun ouders) een niveau-advies
gekregen en hebben ze een keus gemaakt voor een VO school waar ze hun schoolcarrière gaan voortzetten.
Altijd weer een bijzondere en ook wel spannende tijd; hiermee komt het eind van de basisschool al een beetje
voelbaar in zicht.
Dinsdag 13 mrt hadden we een gastdocent: Corinne Oosterhoff, moeder van Ids.
Corinne werkt bij een groot bankketen. Om kinderen meer wegwijs te maken in het hele geldzakenverkeer en
hoe je veilig online met je geld om moet gaan, heeft ze hier veel over uitgelegd en veel vragen beantwoord. Dit
alles deed ze a.d.h.v. de Cash Quiz.
De kinderen werden verdeeld in 5 groepjes en streden tegen elkaar. Bij elke vraag konden de kinderen ‘geld’
verdienen. Bijna iedere vraag werd ondersteund door een filmpje. Ook konden de kinderen hier nog even over
doorvragen.

Al met al hebben de kinderen veel opgestoken van deze gastles!
Nogmaals: Corinne, hartstikke bedankt!

Belangrijke data
16 maart
30 maart
2 april
11 april
17/18/19 april
20 april
27 april t/m 11 mei

Juf Anneke afwezig, meester Freerk groep 7/8
Goede vrijdag, leerlingen vrij
Tweede Paasdag, leerlingen vrij
Schoolvoetbal toernooi
Cito Eindtoets
Juf Anneke afwezig, meester Jan Hendrik groep 7/8
Meivakantie

Kom jij ook palmpaasstokken maken?
Wanneer: 24 maart
Waar: Het Trefpunt
Hoe laat: 13.30-15.30
We versieren de stok met kleurige linten, groene takjes, eitjes, rozijntjes e.d
Zo laten we zien dat het bijna Paasfeest is.

Op 25 maart in de kerk doen we het broodhaantje erop en laten we in de dienst onze
mooie versierde palmpaasstokken zien. De kinderen die niet in de kerk komen krijgen de stok
mee.
Alle kinderen zijn welkom en neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee.
Opgeven kan tot 17 maart via de mail:
sindyveenstra@versatel.nl of dietewesseling@hotmail.nl

NB: Neem wel je eigen palmpaasstok mee.

