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Museum bezoek
We hebben / hadden het voornemen om in
het kader van de kunstweken een museum te
gaan bezoeken met de groepen 3 t/m 8.
Groep 6, 7 en 8 naar het Rijksmuseum in
Amsterdam.
Groep 5 naar het Fries Museum in
Leeuwarden.
Groep 3 en 4 naar de Belvedère in
Heerenveen.
Maar……
Een bezoek aan het Rijksmuseum in
Amsterdam is natuurlijk een geweldige
belevenis. De overheid subsidieert dit zelfs.
We worden gratis vervoerd met een bus.
Prachtig, maar de enige plek die op korte
termijn nog beschikbaar was, was op
woensdagmiddag 29 mei om 13.30 uur. We
kunnen dan een rondleiding krijgen van 1 uur
met een gids. 29 mei is echter de dag voor
Hemelvaart.
Hmm, deze dag had niet onze voorkeur, maar
wellicht kunnen we er een leuke dag van
maken en er ook nog een bezoek aan Nemo of
Artis aan vastplakken.
Dit kan helaas niet, want de bus haalt ons 2

uur van tevoren op in Tijnje en een kwartier
na afloop van de rondleiding worden wij weer
terugverwacht in de bus, die ons dan weer
naar Tijnje brengt. Bijna 4 uur in de bus voor 1
uurtje rondleiding op de woensdagmiddag
voor Hemelvaart. Dit is geen goede datum en
tijdstip.
We gaan kijken naar een andere datum.
Wordt vervolgd.
Het Fries Museum kan groep 5 in april, begin
mei geen toer aanbieden. Er is te weinig
mankracht om groepen te begeleiden.
Het verzetsmuseum is nl. ook op dezelfde
plaats gehuisvest. Eind april en mei staat in
het teken van de WO II. Er staan dan heel veel
scholenbezoeken gepland.
We hebben daarom voor het volgende
gekozen.
Groep 3, 4 en 5 gaan naar het Belvedère
museum in Heerenveen. En wel op dinsdag 9
april. Inmiddels zijn de ouders van de
betreffende groepen gevraagd om te rijden.
Nieuwtjes vanuit het team
Jill is in verwachting. In
oktober is zij uitgerekend.
Wij zijn hartstikke blij en
‘zwangeren’ lekker met
haar mee.
Jill zal vanaf de
zomervakantie met verlof
gaan.
Wie haar gaat vervangen is
nu nog niet bekend.
Lamkje en Marco zijn al 12
jaar samen en hebben 4
kinderen. Ze vonden het
nu wel tijd om te gaan
trouwen. De trouwdatum
is 21 juni. Het wordt een
bijzondere trouwpartij op het strand van
Vlieland. Hun 4 kinderen zullen getuige zijn.

Zoektocht naar Pasen
U gaat toch ook met uw kinderen op
zoektocht naar Pasen op 18 april? De
zoektocht start om 13.30 uur.
U kunt uw kind vanaf dit moment uit de groep
halen en meenemen voor een rondgang bij
alle klassen. De betreffende leerkracht blijft in
de eigen groep.

zal uw kind het fruit opeten in de klas en
wordt er dus niet buiten gespeeld.

In de verkoop

Het schilderij van Da Vinci ‘het laatste
avondmaal’, wat heeft dat met Pasen te
maken? Wellicht vindt u het antwoord op 18
april.
Verspild fruit
In Nieuwsbrief nr.13 hadden wij het volgende
aangekaart.
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.
Het euvel is nog niet opgelost. We hebben
daarom de volgende regel ingesteld. Elke
leerling heeft zijn of haar naam op het fruit
staan. Dit kunt u erop schrijven, bv op een
banaan, maar u kunt ook werken met
plakkertjes. Vanaf maandag controleren wij,
voordat de leerlingen naar buiten gaan, of de
naam wel vermeld is. Geen vermelding, dan

Op de onderbouwlocatie zijn
weer boeken in de verkoop.
Boeken voor leerlingen van groep
3 en 4.
De boeken kosten € 0,50 per stuk.
Het geld kunt u in de geldpot
doen.
Groepsoptreden groep 4
Op 11 april staat het groepsoptreden gepland
van groep 4. Dit gaat niet door i.v.m. de ziekte
van juf Nynke. De avond wordt verplaatst naar
een later tijdstip in het schooljaar. Wordt
vervolgd.

Onze
gemeenschapsruimtes
op beide locaties zijn
weer in Paassfeer
gebracht.
Decoratiecommissie,
bedankt!

9-4
10-4
12-4
15-4

De kleuters van groep 2 willen langs deze weg de
moeder van Amke (Welmoed de Graaf) hartelijk
danken voor het verven van de poppenwieg.
De moeder van juf Ingrid heeft het wiegje weer
mooi aangekleed en voilà, de gerestylede wieg kan
weer volop in gebruik.

Wist u dat?
……….. de groep 4 leerlingen een
‘Oefentafelkaart voor op de WC’ hebben
meegekregen?
………. deze kaarten persoonlijk door juf
Nynke zijn gemaakt?
…….. juf Nynke weer af en toe gezellig onze
school binnenloopt?
…….. wij hier heel blij mee zijn?

1 t/m 12 april De Kunstweken
2-4
19.30 uur Teamvergadering
4-4
Theoretisch verkeersexamen groep 7
4-4
MR-vergadering
5-4
Himmelaktie groep 1 t/m 8

15.00 uur teamvergadering
14.30 uur BHV training
Nieuwsbrief
Voorstelling in Beetsterzwaag voor groep
1 en 2
16 en 17 -4 IEP eindtoets groep 8
16-4
20.00 uur Vergadering Oudervereniging
18-4
9.00 uur Groep 8 naar de bibliotheek in
Gorredijk
18-4
Paasexpositie op school van 13.30 tot
14.30 uur
19-4
Goede vrijdag (vrij)

Meivakantie van 19 april t/m 3 mei
8-5
10-5
16-5
17-5

Luizenpluis
Nieuwsbrief
15.00 uur teamvergadering
Koninginnespelen. Let op: de schooltijden
kunnen wijzigen.
22 en 23 -5 Geartsje Paulusma afwezig. (directietweedaagse)
23-5
18.30 uur Groepsoptreden groep 3
24-5
Nieuwsbrief
27-5
20.00 uur MR-vergadering
28-5
15.00 uur teamvergadering
30-5
Hemelvaart (vrij)
31-5
Vrij dag
7-6
Nieuwsbrief
10-6
2de Pinksterdag (vrij)
13-6
15.00 uur teamvergadering
18-6
20.00 uur vergadering Oudervereniging
20-6
Lamkje afwezig
20-6
Lauswoltconcert groep 8
21-6
Leerlingen vrij, administratiedag
24-6
19.00 uur schoonmaakavond
25-6
19.30 uur MR-vergadering
27-6
18.30 uur Groepsoptreden groep 7
28-6
Nieuwsbrief
28-6
Portfolio mee naar huis
1-7
Oudergesprekken
2-7
Oudergesprekken
4-7
Musical groep 8 in Café Overwijk
5-7
Nieuwsbrief
12-7
Leerlingen zijn vrij en start de
zomervakantie.

Zomervakantie van 12 juli t/m 25
augustus 2019

