Nieuwsbrief
april 2021

Nieuwe leerling.
We zijn ontzettend blij dat we weer een nieuwe leerling in de kleutergroep mogen
verwelkomen. In april viert deze leerling zijn 4e verjaardag dus hij is al druk bezig met
proefdraaien. Welkom, we hopen dat je een fijne, gezellige en leerzame tijd bij ons op
school zult hebben.
(Vanwege de privacy wetgeving noemen we geen namen meer in de nieuwsbrief)
Nieuws vanuit de MR
Zoals u weet heeft iedere school een medezeggenschapsraad, ook wel de MR genoemd.
In onze MR zitten 2 ouders (Gerben Boersma en Willemijn Jonker) en 2 leerkrachten
(meester Willem en juf Wilma). De MR komt meerdere keren per jaar bijeen om schoolse
zaken te bespreken.
Sinds kort heeft onze MR een eigen e-mailadres. Wanneer u iets met onze MR leden wilt
bespreken kunt u contact opnemen door te mailen naar mr.folefinne@gearhing.net
Gearhingmiddag donderdag 1 april
Op donderdag 1 april staat er weer een Gearhingmiddag voor alle medewerkers van de
Gearhing op het programma. Tijdens deze middag staat het functioneren en
communiceren binnen een professioneel team centraal.
Op deze dag komen alle leerlingen om 12.00 uur uit school.
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zullen de landelijke Koningsspelen weer plaats vinden. Zoals u zult
begrijpen is het dit jaar helaas niet mogelijk om dit samen met de scholen van Wiuwert
en Boazum te vieren. Hoe het programma er voor deze dag uitziet hoort u zo spoedig
mogelijk.
Studiedagen en schoolvakantie schooljaar 2020-2021
In overleg met de MR zijn de volgende studiedagen voor komend schooljaar ingepland:
-10-11-12 mei
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
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Gearhing studiemiddag, kinderen komen 12.00 uur uit school:
- Donderdag 1 april
Schoolvakantie schooljaar 2020-2021
Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
Koningsdag: dinsdag 27 april
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag: maandag 24 mei
Zomervakantie: start maandag 12 juli

Kalender
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
Woensdag 14 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei

Gearhingmiddag, alle leerlingen vanaf
12.00 uur vrij
Paasweekend, alle leerlingen vrij
Buitenlesdag
Koningsspelen (programma volgt later)
Koningsdag, alle leerlingen vrij
Mei vakantie, alle leerlingen vrij
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