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Open dag woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart stond onze open dag op de planning. Iedereen was hierbij van harte welkom om
een kijkje te nemen binnen de school. De kinderen hebben van alles verteld en laten zien. Wij willen
iedereen bedanken voor zijn/haar komst!
Projectweken.
Op maandag 25 maart zijn alle groepen gestart met de projectweken. School-breed werken wij aan het
thema “aarde”. Bij de projectweken staat ook het lied “Iedereen is van de wereld en de wereld is van
iedereen” centraal. Op donderdag 11 april gaan alle leerlingen op excursie naar het Afsluitdijk Wadden
Center. In dit Center bevindt zich een interactieve beleefpositie. Deze excursie wordt gefinancierd door
de Fûgelwacht van Easterwierrum. Geweldig dat dit mogelijk is, hier zijn wij erg dankbaar voor.
Buitenlesdag
Op dinsdag 2 april was het de nationale buiten les dag. Tijdens de ochtend hebben alle kinderen buiten
les gehad. Er zijn hiervan ook verschillende foto’s gemaakt. U kunt deze foto’s vinden op klasbord in de
algemene groep. Als u deze groep nog niet volgt kunt u de groep vinden met code PWZ-STA
Invoering andere schooltijden
De enveloppen voor de ouderraadpleging betreffende “ Andere schooltijden” konden tot en met
donderdag 20 maart ingeleverd worden.
We hebben een respons gehad van 100%, alle enveloppen zijn weer ingeleverd, hier zijn wij erg blij mee.
De uitslag van de ouderraadpleging is dat er ruim 66% van de stemmen voor invoering van de andere
schooltijden zijn, ongeveer 33% van de ouders ziet de schooltijden liever niet veranderen.
Uit deze uitslag concluderen wij dat een groot deel van de ouders voorstander is voor het invoeren van
nieuwe schooltijden.
Om deze reden adviseert de oudergeleding van de MR om met ingang van het schooljaar 2019-2020 de
nieuwe schooltijden WEL in te voeren.
Na invoering van de nieuwe schooltijden zal na ongeveer 3 maanden een evaluatie plaatsvinden om te
kijken of we bepaalde zaken nog kunnen verbeteren.
De nieuwe schooltijden zijn als volgt:
Maandag tot en met donderdag: 8.30u tot 14.15u (alle groepen)
Vrijdags: 8.30u tot 12.00u (groep 1 t/m groep 4)
vrijdags: 8.30u tot 14.30u (groep 5 t/m groep 8)
(De vrijdagssamenwerking blijft zoals het nu ook is)
Herstel juf Amanda
Na een aantal weken van afwezigheid is juf Amanda zover herstelt dat ze komende week weer op
therapeutische basis haar werkzaamheden op zal pakken. Op dinsdag 9 april en woensdag 10 april zal ze
haar lesgevende taken vervullen. Het verder re-integratie traject hoort u binnenkort meer over
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Gezocht kosteloos materiaal
Wij mogen op school graag knutselen met de kinderen. Vooral in de onderbouw maken wij veel gebruik
van kosteloos materiaal. Momenteel zijn wij bijna door de voorraad heen, dus mocht u thuis nog
doosjes, wc rolletjes etc hebben liggen dan maakt u juf Inge daar erg blij mee!
Koningsspelen
De Koningsspelen vallen dit jaar erg vroeg (op 12 april). Om deze reden hebben wij er voor gekozen om
niet mee te doen met de landelijke Koningsspelen. In overleg met de werkgroep, is er voor gekozen om
met alle 6 scholen van OT4 de Koningsspelen plaats te laten vinden op vrijdag 26 april.
De leerlingen van groep 1-2 hebben deze ochtend weer een sportieve activiteit in Easterwierrum en de
kinderen van groep 3 t/m groep 8 zullen weer deelnemen aan verschillende clinics in Mantgum. De
ouders/verzorgers dienen er zelf voor te zorgen dat hun kinderen deze ochtend op de juiste locatie
aanwezig zijn.
De kinderen van groep 1-2 worden om 9.00u op de Folefinne in Easterwierrum verwacht en kunnen
om 11.45u weer opgehaald worden. De kinderen van groep 3-8 worden om 8.30u in Mantgum
verwacht en ook voor hun is deze sportieve ochtend om 11.45u afgelopen.

Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant van de
leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de komende tijd aandacht aan
zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in gesprek gaan over een onderwerp wat wij
hebben behandeld of wat u juist aanspreekt. Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben
besproken en wat uw kind vooral aanspreekt bij dit thema:
Week 15:

(sociaal-emotionele kennis)
ILLUSIE

Week 16:

(sociale vaardigheden)
OMGAAN MET WINST EN VERLIES

Week 17:

(normen en waarden)
RESPECT
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Kalender
Datum
Vr 5 april

schooljudo gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles

Do 11 april

excursie Afsluitdijk Wadden Center

Vr 12 april

gymles op het plein

Ma 15 april

afsluiting projectweek 13.00u-14.00u

Do 18 april

paasontbijt

19 april tm 22 april

paasweekend, alle leerlingen vrij

Vr 26 april

Koningsspelen/sportdag

Ma 28 april t/m vr 3 mei

meivakantie, alle leerlingen vrij

Vr 10 mei

schoolkaatsen gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles

Vr 24 mei

schoolkaatsen gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles

Di 18 juni

schoolreis bovenbouw Earnewâld

