
AGENDA 

 

 
* Na de meivakantie starten we met 
buiten gymnastiek op het veld. De 
leerkrachten vermelden op Klasbord 
wanneer deze gymles buiten gaat 
plaatsvinden.  
 

* Nieuw techniek materiaal dankzij 

Windkracht 10! 

 

 

 

 

 

Klasbord 

Na de meivakantie ontvangt u van 

ons informatie over de vernieuwde 

Klasbord app. Naast het delen van 

foto’s gaan wij deze ook inzetten bij 

het inplannen van de oudergesprek-

ken. Ook is het mogelijk om via deze 

app snel en makkelijk met de leer-

kracht contact op de te nemen. 

Wordt vervolgd. 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op 

vrijdag 28 mei 2021 

NIEUWS 

 
 

Corona nieuws 
Deze week was de eerste keer dat een complete groep leer-
lingen thuisonderwijs kreeg aangeboden. Leerkrachten en ge-
teste leerlingen waren negatief en konden vrijdag alsnog naar 
school om de verjaardagen van de meester en de juf te vieren.  
  
Donateur 

Wat fijn dat nieuwe donateurs zich hebben aangemeld! Als 

school zijn wij hier erg blij mee! 

 

IEP toets groep 8 

Groep 8 heeft vorige week dinsdag en woensdag de Iep-toets 

gemaakt. Naar aanleiding van de uitslag van de IEP-toets kan 

het schooladvies van uw kind worden aangepast. Deze aanpas-

sing kan alleen naar een hogere niveau worden bijgesteld als dit 

uit de IEP-toets blijkt. Als uw kind een lager advies scoort dan 

het advies van school, dan blijft het schooladvies staan en 

wordt dit niet veranderd. Mocht er naar aanleiding van de uit-

slag van de IEP-toets reden zijn om het schooladvies naar boven 

bij te stellen, dan wordt u door school uitgenodigd voor een ge-

sprek hierover.  

 

Praktijkverkeersexamen groep 7-8 

Op vrijdag 4 juni staat het praktijkverkeersexamen gepland, dus 

kom op de fiets naar school.  

 

Eindfilm groep 6-7-8 
Maandag 31 mei en dinsdag 1 juni wordt de eindfilm opgeno-
men. We zijn blij dat we dit mogelijk kunnen maken. 
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NIEUWS  
 
Meester en juffendag 30 april 2021 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag! Wat fijn dat we dit met alle groepen konden vieren. Iedereen 
bedankt! 
 
Schoolreis groep 1 t/m 6 
Ondanks de Corona hopen wij wel met z’n allen op schoolreisje te kunnen gaan. We hebben het schoolreisje ge-
pland op donderdag 24 juni 2021. We weten nog niet waar we naar toe gaan. Het schoolkamp staat gepland op 
woensdag 23 juni en donderdag 24 juni 2021. Vrijdag 25 juni 2021 zijn alle leerlingen vrij. 
 
Onderbouwd groep 1-2 
Alle ouders van groep 1-2 hebben sinds de corona toegang tot de app van Onderbouwd. Wij betalen hier een extra 
bijdrage voor, maar vragen ons als school af of u deze app gebruikt. Is het nodig? Heeft het een toegevoegde waar-
de? Wij horen het graag van u. U kunt dit aan de leerkrachten doorgeven. 
 
Beweegteam 
Hallo kinderen en ouders/verzorgers! 
 
ER ZIJN WEER NIEUWE FILMPJES ***  
SCAN & GO!! 
  
Voor de meivakantie staan er weer nieuwe filmpjes achter de QR-codes!   
Iedereen mag meedoen, maar het raadsel is deze keer speciaal voor kinderen van de basisschool van groep 3 t/m 
5. Bij jou in de buurt zijn 8 QR-codes verstopt. Kun jij ze allemaal vinden???  
Elke QR-code heeft een andere kleur. Scan de code met je mobiel en je ziet een leuk filmpje. In het filmpje krijg je 
een beweegopdracht, een puzzelstukje èn een tip waar je een andere QR-code kunt vinden.  
Kun jij de puzzel oplossen en weet je welk dier we zoeken? 
 
Speluitleg  

Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind je meer informatie en een uitleg-filmpje. 

 

Succes en heel veel SCAN & GO plezier!  
 
Met sportieve groet, 

Beweegteam Súdwest-Fryslân 
 

 

We wensen iedereen een hele fijne meivakantie! 
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