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It peaskeontbijt
Tongersdei 18 april wie oare moarn as oars ; de bern stiene mei de honger yn de hals en in board/bestek
foar de tichte doar….
Yn de mienskipsromte hie in delgaasje fan de AC, in ferrassing foar de bern. De romte wie feestlik en
moai fersierd mei peaskekleuren en geuren.
It rûkte hearlik nei farske broadsjes, seane aaien en lekker fruit. Ofbakte haskebroadsjes, en dito bûter
en fleis , soargen derfoar dat alle bukjes om 9.15 oere wer oan it wurk koene yn harren eigen lokaal.
Master Willem hie in wedstriid mei Cato; wa koe as earste fluitsje nei it iten fan in droege beskut…..
In goed begjin fan de dei; elkoar helpe mei it smoarren, snijen en opromjen. De bern ha it tige nei de sin
hân en wy as persnoniel koene it seker waardearje!
Bedankt kommisje!
Koningsspelen
Op vrijdag 26 april hebben wij met alle 6 scholen van OT4 de Koningsspelen gevierd met een zeer
geslaagde sportdag.
De kinderen van groep 1-2 hadden een vossenjacht door Easterwierrum en de kinderen van groep 3 t/m
groep 8 hadden verschillende sportieve clinics. Het was al met al een zeer geslaagde dag en bij deze
willen wij alle hulpouders hartelijk bedanken!
Schoolvoetbal toernooi
Op zaterdag 27 april hebben 2 teams met leerlingen uit de midden/bovenbouw van onze school
meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Ieder team had een coach nodig. Wij willen Gerben en
Selena hartelijk bedanken voor hun enthousiaste inzet. Het was een zeer geslaagd en sportief toernooi!
Formatie
Op dit moment zijn wij nog druk bezig om de formatie rond te krijgen voor komend schooljaar. Zodra
hier meer over bekend is hoort u dit van ons.
Lice control
After every holiday, a head lice check took place again this week. Our school is free of lice!
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Herdenking Skillaerd
Op 4 mei, tijdens de dodenherdenking, zijn de gesneuvelde soldaten herdacht. Onze school heeft het
monument bij Skilleard geadopteerd. Namens onze school hebben Marten Jorna en Grysen Boersma
een prachtig bloemstuk neer gelegd.

Ziekenboeg
Juf Martha (onze school assistent) en meester Wil ( onze klusjesman/technische dienst) zitten in de
lappenmand. Zij zullen helaas de komende tijd niet aanwezig zijn op school en we wensen hun heel veel
beterschap.
Bereikbaarheid leerkrachten
Buiten de rapportgesprekken en facultatieve oudergesprekken om zijn de leerkrachten uiteraard
bereikbaar voor andere zaken die u met de leerkracht wilt bespreken. U bent dan natuurlijk altijd van
harte welkom om de school even binnen te lopen. Wanneer het om dringende zaken gaat zijn de
leerkrachten telefonisch bereikbaar op de schooltelefoon. Bij minder dringende zaken kunt u een mail
naar de betreffende leerkracht sturen ( de mailadressen zijn te vinden op de schoolwebsite). In overleg
met de leerkracht kunt u in zeer uitzonderlijk gevallen de leerkrachten op hun mobiele telefoon
nummer bereiken.
Schoolkaatsen
Op vrijdag 10 mei, 17 mei, 24 mei en 7 juni zullen er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 weer
kaatslessen plaatsvinden tijdens de gymles.
De lessen vinden plaats op het sportveld dus het zou fijn zijn als de kinderen geschikte kleding en
schoeisel dragen.
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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 19:

(sociaal emotionele kennis)
VRIJHEID…..VRIJ ZIJN (Je vrij voelen.)

week 20:

(sociale vaardigheden) assertief zijn
ZEGGEN DAT JE IETS NIET LEUK VINDT

week 21:

(sociaal emotionele kennis)
OPGEWONDEN

week 22:

(normen en waarden)
MOED (MOEDIG)
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Kalender
Datum
Vr 10 mei

schoolkaatsen gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles

Vr 17 mei

schoolkaatsen gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles

Vr 24 mei

schoolkaatsen gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles

Ma 26 mei

gastles “stoepranden’ door de buurtsportcoach

30 mei t/m 2 juni

hemelvaartweekend, alle leerlingen vrij

Vr 7 juni

schoolkaatsen gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles

Ma 10 juni

pinkstermaandag, alle leerlingen vrij

Di 11 juni

studiedag team, alle leerlingen vrij

Do 13 juni

schoolfotograaf

Di 18 juni

schoolreis bovenbouw Earnewâld

Ma 24 juni

schoolreis onderbouw en middenbouw

