Luizenpluis
Op 27 februari is
iedereen weer
gecontroleerd op
luizen. We zijn
gelukkig luizenvrij!!
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NL Doet
Op zaterdag 16 maart vindt NL Doet weer
plaats.
Wij hebben het voornemen de centrale hallen
op beide locaties aan te pakken. Wij willen
graag met name intieme, gezellige
boekenhoeken maken. Dit betekent dat er
wellicht geverfd moet worden, dat we gaan
opruimen etc. etc.
Er zijn al 7 ouders die zich hebben opgegeven.
Doet u ook mee? We starten om 8.30 uur en
sluiten om 12.00 af. U kunt zich via de mail
opgeven.

Uitnodiging PUBLIEKSCOLLEGE
Terra Wolvega & Comprix organiseren
gezamenlijk op 12 maart wederom een
Publiekscollege voor ouders, leerkrachten
maar ook voor overige belangstellenden.
Gespreksonderwerp is: De digitale toekomst
van het onderwijs.
De avond is gepland op 12 maart in Wolvega.
Als bijlage stuur ik u de uitnodiging toe.

Juf Nynke
Juf Nynke uit groep 4 heeft tijdens haar
skivakantie een smak gemaakt tijdens het
sleetje rijden. Gevolg, lichte hersenschudding
en een kapotte bovenlip.
Ze is deze week niet aan het werk geweest.
Gevolg, groep 4 heeft iedere dag een andere
leerkracht voor de groep gehad.
Maandag: Juf Geartsje Paulusma en daarna juf
Hildewies.
Dinsdag: juf Tiny Bouma
Woensdag: juf Gerda
Donderdag: ’s ochtends juf Geartsje Paulusma
’s middags juf Geartsje Miedema
Op vrijdag 1 maart waren er geen vervangers
meer. Gevolg, groep 4 heeft vrijdag 1 maart
vrijaf gekregen.
Hieruit blijkt maar weer dat het onderwijs
kwetsbaar is qua personele bezetting.
De kinderen van
groep 4 hebben
een mooi boeket
bloemen voor juf
Nynke gemaakt.

Helaas is juf Nynke volgende week nog niet
van de partij. Ze voelt zich nog niet goed.
Haar lip geneest echter wel goed, maar de
hersenschudding speelt haar parten. Haar arts
heeft haar weer een week rust voorgeschreven.
Voor volgende week hebben we de vervanging
als volgt opgelost:
Maandag en dinsdag: meester Pieter

Woensdag, donderdag en vrijdag: juf Gerda
Dit betekent dat groep 5 op donderdag niet juf
Gerda heeft. Zij wordt vervangen door juf
Liselotte.
Voor groep 4 betekent bovenstaande
oplossing dat er maar 2 gezichten voor de
groep staan.

Voorleeswedstrijd
Nicole van Sleen heeft tijdens de
voorleeswedstrijd van gemeente Opsterland
onze school vertegenwoordigd. Ze heeft het
fantastisch gedaan, wij zijn trots op haar.
De concurrentie was groot, Nicole is niet in de
prijzen gevallen.

Kindervakantieweken
Je gunt je kind graag een
vakantie, maar soms zit
dat er gewoon niet in.
Misschien is de
gezondheid een
spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het
maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt
een fijne vakantieweek op een mooie plek in
Nederland waar veel te zien en te doen is.
Daarvoor zorgen de Kindervakantieweken, die
bedoeld zijn voor kinderen van 6 tot en met
12 jaar.
Humanitas vindt het belangrijk dat ieder kind
na de grote vakantie op school tijdens het
eerste kringgesprek ook kan vertellen dat hij
of zij op vakantie is geweest.
Activiteiten
Leuke spellen in het bos, hutten bouwen,
zwemmen, excursies om maar wat
voorbeelden te noemen. De kinderen zijn er
lekker even uit en doen nieuwe indrukken en
vriendschappen op.
Vrijwillige leiding
Goed geschoolde vrijwilligers doen de
voorbereiding en begeleiding van de
groepsweek, zodat er volop positieve
momenten en spannende activiteiten zijn. De
vrijwilliger heeft hiervoor een speciale
training gevolgd. Per 4 kinderen is er één
begeleider.
Zomer opvang voor kinderen met AD(H)D
en/of autisme (ASS)
Humanitas organiseert iedere zomer ook
opvang voor kinderen met AD(H)D en/of
autisme (ASS). De vakantieweken zijn bedoeld
om ouders/verzorgers tijdens de lange
zomervakantie te ontlasten wanneer geen
andere opvangmogelijkheden voorhanden
zijn. Zie verder op
https://www.humanitas.nl/districten/districtnoord/

Fruit
Tijdens de ochtendpauze, die een kwartier
duurt, eten de kinderen op de bovenbouwlocatie hun fruit buiten op het plein op.
Fruit, lekker gezond. Maar het is ons
opgevallen dat wij op de bovenbouwlocatie in
de bosjes veel fruit terugvinden, dat niet is
opgegeten. Dat er zelfs geen hap van
genomen is. Dit is niet bedoeling en hartstikke
zonde.
Op de onderbouwlocatie gebeurt dit niet.
Logisch, daar is meer toezicht tijdens het eten.

Wist u dat?
……… onderstaande foto de lip van juf
Nynke is?

…….
wij dit heel zielig vinden?
……
wij hopen dat het weer helemaal
goedkomt?
…….
wij hier wel van uitgaan?
…..
juf Gerda Geugien hele leuke dagen
heeft gehad met groep 4 en 5?
…….
zij tot aan de zomervakantie op
woensdagen voor groep 4 staat en op
donderdagen voor groep 5?
…….
juf Sybrigje haar weer als een vis in
het water voelt in groep 3?
…….
bovenstaande ook geldt voor juf Ingrid
van groep 2?
………. Juf Geartsje inmiddels haar certificaat
‘Beroepskwaamheid schoolleider’ heeft
ontvangen?
……… dat ze nu een echte schoolleider is?
……… het team dit goed kan merken?
…….. juf Linda eind maart gaat verhuizen
van Heerenveen naar Gorredijk?
…….
Juf Annegonda eind augustus gaat
verhuizen van Hemrik naar Donkerbroek?

20-3
25-3
25-3
26-3

Open dag
Juf Geartsje werkt voor juf Annegonda
14.45 uur Teamtraining Voortgezet Lezen
14.30 uur training onderbouwleerkrachten
27-3
Juf Nynke werkt voor juf Gerda
28-3
18.30 uur Groepsoptreden groep 5
29-3
Juf Gerda werkt voor juf Nynke
29-3
juf Ingrid werkt voor juf Linda
29-3
Nieuwsbrief
1 t/m 12 april De Kunstweken
4-4
Theoretisch verkeersexamen groep 7
4-4
MR-vergadering
5-4
Himmelaktie groep 1 t/m 8
11-4
18.30 uur Groepsoptreden groep 4
12-4
Nieuwsbrief
15-4
Voorstelling in Beetsterzwaag voor groep
1 en 2
16-4
20.00 uur Vergadering Oudervereniging
18-4
Paasviering op school
19-4
Goede vrijdag

Meivakantie van 19 april t/m 3 mei
Onze commode van de huishoek groep 2 is aan een
opknapbeurt toe. Wij hebben deze commode in de
middenruimte van de onderbouwlocatie neergezet
met de vraag: Wie wil dit
opknappen?
Het antwoord staat er echter
al onder: de juffen
Maar ik geloof niet dat dit de
bedoeling is.

7-3
8-3
11-3
11-3
12-3
12-3
15-3
16-3
18-3

Televisieploeg van Omrop Fryslan ‘Tsjek‘
komt opnames maken van groep 7
Juf Gerda vervangt juf Nynke
15.00 uur teamvergadering
16.30 uur Evaluatie identiteit, samen met
de Schoolraad en Aafke Reinders
Vergadering oudervereniging
Publiekscollege in Wolvega
Leerlingen vrij (Staking)
NL Doet
Voorstelling in de Skans te Gorredijk voor
groep 3 en 4

Heeft u ze ook in de tuin staan?

