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AGENDA
* Theater voor groep 1-2-3 29 maart a.s.
* Ouderavond dinsdag 29 maart 19.15 uur
* Donderdag 14 april Paasviering
* Vrijdag 15 april Goede vrijdag
* Dinsdag 19 en woensdag 20 april
IEP eindtoets groep 8
* Donderdag 21 april theater groep 6-7-8
* Vrijdag 22 april Koningsspelen

Nieuwe leerling
Hannah, zusje van Daniël Bergsma heeft al
een aantal keren proefgedraaid bij ons op
school. We wensen Hannah heel veel plezier
bij ons op school!

Afscheid nemen
Vandaag hebben we afscheid genomen van
familie Lukkes. Sanne, Jelte en Tieme hebben
kort bij ons op school gezeten, maar hoorden
er volledig bij. We wensen familie Lukkes
heel veel plezier met jullie rondreis!
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NIEUWS
Lief en leed
De regels zijn versoepeld en ouders van
groep 1-2 mogen de kinderen weer in school
brengen. Iets wat langere tijd niet mocht, maar
wat we wel hebben gemist. Ook mogen we
weer op pad. De eerste uitstapjes staan dan ook
al gepland. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 5
hebben zelf al een bezoek aan boer Yde gebracht. Vanmorgen konden ouders en nieuwe
ouders een kijkje nemen in de school.
Wat fijn dat hier zoveel belangstelling voor was!

Digibord groep 3
We moesten er even op wachten, maar het nieuwe
digibord is geplaatst! Super blij zijn wij. Dit digibord
kunnen we ook gebruiken bij onze feesten in de
Romte.

Nieuw speeltoestel
Ons klimtoestel is (bijna) aan vervanging toe. Op dit moment vinden er gesprekken met de gemeente plaats over wat de mogelijkheden zijn.

Pasen
Donderdag 14 april staat in het teken van Pasen. Er worden verschillende
activiteiten georganiseerd, te weten een Paasviering, een zadenles met hulp
van NME groen doen, creatieve activiteiten en een gezamenlijke Paasmaaltijd.
We sluiten af met een actie voor Oekraïne.
Voor de lunch en de actie hebben wij uw hulp nodig. Hierover ontvangt u
nadere informatie.

Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 april 2022
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Voorstellen juf Nienke
Dag allemaal!

Mijn naam is Nienke Tijmstra, ik ben 20 jaar oud en kom uit Makkum. Ik ben eerstejaars
student aan de PABO op Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden en ben sinds vorige
week begonnen met stage lopen in groep 4/5! Voordat ik aan de PABO begon heb ik
eerst mijn diploma Onderwijsassistent gehaald. Door de verschillende stages die ik tijdens deze opleiding heb mogen lopen weet ik zeker wat ik later wil gaan worden: Juf! Ik
ben daarom ook super blij dat ik mag beginnen met stage lopen op deze leuke school! Ik
zal vanaf nu het gehele schooljaar op elke dinsdag aanwezig zijn, maar zal ook eens in de
zoveel weken er de hele week zijn. Jullie zullen mij dus vast en zeker nog eens tegenkomen! Ik heb er erg veel zin in en hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan!

Groetjes,
Nienke Tijmstra

Nieuwe rekenmethode
10 Maart hebben wij voorlichting gekregen over een nieuwe rekenmethode. Onze rekenmethode is verouderd. Deze week
hebben wij twee zichtzendingen ontvangen en gaan wij tot eind mei meerdere lessen uitproberen. Belangrijk is dat we goed
kijken welke methode past bij onze visie op rekenonderwijs en goed hanteerbaar is in een twee of zelf drie combinatiegroep.
We houden u op de hoogte.

Engels
We hebben in samenwerking met Stenden Leeuwarden subsidie aangevraagd om ons Engels onderwijs een boost te geven. De
eerste les zit erop. Vraag uw zoon/dochter maar eens wat ze al hebben geleerd.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april is het eindelijk zo ver! Koningsspelen!
Het thema van dit jaar is 'Voel je fit', daarom beginnen wij deze dag ook met een ontbijt. Door
goed te ontbijten voel je je fit. Na het ontbijt gaan we met de hele school sporten. De spelletjes die dan worden gespeeld vinden buiten plaats rondom school en het sportveld. Bij het
sporten staat samenwerken centraal. Wij hebben dus een sportieve dag, waardoor wij ons fit
gaan voelen.
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