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Nieuws van de peuters:
Na twee weken meivakantie gaan de peuters vanaf volgende week in één ruk door tot aan de
zomervakantie. Behalve Pinkstermaandag natuurlijk! Deze laatste periode staat in het teken
van het thema “ Thús” , de Tomke foarlêswike oer freontsjes, Vaderdag en schoolreisje. We
beginnen volgende week met “Thús”. We nemen allemaal een foto van ons huis mee om hier
gesprekjes over te voeren.. Hoe ziet ons huis eruit, wat staat er allemaal in, wat kun
je er mee doen, waar speel je het liefst etc.
Een grappig opzegversje wat we gaan leren gaat als volgt:
yn ús hûs wennet yn alle hoeken ….ien mûs!
se trippelje en trappelje, se kribelje en krabbelje en se sitte op 'e tafel en se sitte op 'e stoel
en yn de kast en op de bank en as ik sis 'fang', dan krûpe se allegear achter it behang!
Nieuws uit groep 1 en 2:
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Brecht Ponne uit groep 2. Brecht is
verhuisd naar Garijp en gaat daar na de meivakantie naar basisschool de Wraldpoarte in
Garijp. Heel veel geluk, succes en plezier gewenst!
In groep 1/2 is krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is een ontsteking van de huid
veroorzaakt door een bacterie. Gemakshalve als bijlage bij deze nieuwsbrief de folder met
informatie over deze infectieziekte. Op vrijdag 18 mei vieren juf Hillie en juf Femke samen met juf
Annet hun verjaardag. Alle kinderen hebben hierover een brief mee naar huis gekregen.
Nieuws uit groep 3 en 4:
Gisteren was Anke Leffering van de bibliotheek bij ons in de klas en ze had allemaal prachtige
boeken mee verpakt in cadeaupapier. Alle kinderen hebben een mooi boek uitgezocht en er wordt al
enthousiast in gelezen.
De kinderen van groep 3 hebben vandaag een woordenlijst van kern 8 mee naar huis genomen. Het
zou mooi zijn als hier ook thuis nog even mee geoefend wordt.
De kinderen van groep 4 kunnen een tafeldiploma halen. Volgende week starten we met de tafel
van 2 en de week erna de tafel van 5. Hoe meer er geoefend wordt, hoe eerder een sticker op het
diploma geplakt kan worden!
Op vrijdag 18 mei vieren juf Hillie en juf Annet samen met juf Femke hun verjaardag. Alle kinderen
hebben hierover een brief mee naar huis gekregen.
Nieuws uit groep 5 en 6:
In groep 5/6 zijn we druk bezig met het automatiseren van de tafels. De leerlingen van groep
5 hebben de tafels van 1, 2, 5 en 10 mee gekregen als huiswerk. Deze gaan we maandag 14
mei toetsen. Voor 22 mei staat dan de tafel van 3 gepland. Voor groep 6 staat op 22 mei de
tafel van 8 gepland.
Kisanet, oudere zus van Desiet uit groep 1, draait met ingang van deze week elke dinsdag mee
met groep 6. Kisanet, van harte welkom en veel plezier bij ons op school!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Woensdag 18 en donderdag 19 april heeft groep 8 de Centrale Eindtoets ROUTE 8 gemaakt
met als resultaat een gemiddelde groepsscore van 204,5, dat betekent een voldoende score.
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Heel knap gedaan jongens en meisjes van groep 8! Het landelijk gemiddelde is op dit moment
nog niet bekend, omdat er nog scholen zijn die de Centrale Eindtoets ROUTE 8 nog moeten
maken.
Volgende week dinsdag 15 april hebben de kinderen een gastles van stichting Klasse Taal over
respect en taalgebruik.
Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 mei gaan de kinderen van groep 7/8 op
schoolkamp naar Terherne. Alvast heel veel plezier gewenst.
Nieuws van de bibliotheek:
Interactief voorlezen is een leuke vorm van voorlezen waarbij kinderen erg betrokken raken bij
het verhaal. Een viertal tips:
1. Bekijk samen de voorkant van het boek. Laat je kind raden waar het boek over gaat.
2. Stel tijdens het lezen af en toe vragen over het verhaal als 'hoe zou het verhaal verder
gaan', 'hoe kan dat nou?' of 'heb jij ook wel eens ….?'
3. Ga in op de opmerkingen of vragen van je kind.
4. Praat na over het boek.
Korfbalclinic:
Volgende week dinsdag verzorgt oud leerling Ran Faber een korfbalclinic voor groep
3 t/m 8. We vragen uw kinderen deze dag sportkleding voor zowel buiten als
binnen mee te nemen.
HVO/GVO:
HVO en GVO is bedoeld voor kinderen op openbare scholen om al op jonge leeftijd
respect te leren hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, voor mensen die
anders in het leven staan dan zij zelf. Tevens helpen de lessen kinderen om hun eigen kijk op het
leven te ontwikkelen en om oog te hebben voor wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan
betekenen. Volgend schooljaar willen we de kinderen van groep 7 en 8 HVO en/of GVO aanbieden.
Vandaag hebben de kinderen van groep 6 en 7 (volgend jaar groep 7 en 8) een brief en informatie
mee gekregen met het verzoek uiterlijk 14 mei uw voorkeur aan te geven.
Koningsspelen:
Vrijdag 20 april hebben de kinderen genoten van de Koningsspelen.
De ochtend startte onder prachtige weersomstandigheden met het dansen op Fitlala.
Na het ontbijt vermaakten de peuters en groep 1 t/m 4 zich op het plein en de weg voor
school met skelters, trekkers, fietsjes en ander rijdend materiaal. Groep 5 t/m 8 ging
vervolgens op de fiets naar Gorredijk waar een drietal clinics werd gevolgd.
Ouders die mee hebben geholpen en gefietst, hartelijk dank voor de hulp! Zie voor foto’s
www.ambyld.nl
Vergoeding textiel labels:
De vergoeding van de inzameling over het 1e kwartaal bedraagt Euro 332,65. Allemaal hartelijk
bedankt voor het inzamelen!
Hoofdluiscontrole:
Volgende week maandag 14 (in plaats van 7) mei worden de kinderen weer gecontroleerd op
hoofdluis. Een vriendelijk verzoek om uw kind (-eren) voor een controle met schone haren, zonder
gel, haarlak e.d. op school te laten komen. Hoofdluis is een verantwoordelijkheid van ons allen,
daarom belangrijk om uw kind voor maandag a.s. thuis ook even te controleren.
MSM kast:
Donderdag 31 mei wordt de MSM kast met H2 boeken omgeruild. Vriendelijk verzoek om uiterlijk
vrijdag 25 mei de H2 boeken bij Joke in te leveren.
Boerderijdagen:
Waar: familie Van Ginneken, Klidze Rjocht 5, Langezwaag.
Wanneer: vrijdag 11 mei.
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Workshops dans, theater en muziek:
Wanneer en waar: vrijdag 8 juni in Us Doarpshus in Terwispel
Aanvang: 15.00 uur met inloop van 14.30 uur.
Opgave en kosten: sizze.en.dwaen.terwispel@gmail.com of 06-44430603, euro 5 p.p.
Schoolplein:
Donderdag 21 juni worden de eerste twee nieuwe speeltoestellen geplaatst op het peuter- en
kleuterplein. De week daarvoor, op vrijdag 15 juni, (eventueel uitloop zaterdag 16 juni) moeten we
de grond ‘egaal’ opleveren en de zandbakelementen verwijderen. Als iemand belangstelling heeft
voor deze of een aantal zandbakelementen, graag melden op school.
 Wie kan vrijdag 15 juni helpen met trekker en aanhanger om grond, (eventueel
zandbakelementen) af te voeren?

Activ board:
Iemand belangstelling voor een activ board met beamer, prijs EURO 50
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 24 mei a.s.
Agenda:
Donderdag 10 en vrijdag
11 mei
Vrijdag 11 mei
Zondag 13 mei
Maandag 14 mei
Dinsdag 15 mei
Woensdag 16 en donderdag 17 mei
Woensdag 16 t/m vrijdag
18 mei
Vrijdag 18 mei
Maandag 21 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 24 mei
Vrijdag 25 mei
Donderdag 31 mei
Maandag 28
Dinsdag 29 mei
Woensdag 30 mei
Vrijdag 1 juni
Donderdag 7 juni
Vrijdag 8 juni

Hemelvaartvakantie
Boerderijdagen familie van Ginneken
Moederdag
Hoofdluiscontrole en inleveren voorkeur HVO/GVO groep 6 en 7.
11.00 Uur gastles respect en taalgebruik groep 7 en 8
Korfbalclinic voor groep 3 t/m 8
Studietweedaagse directeuren Comprix
Schoolkamp groep 7/8 Terherne
Juf Hillie, Annet en Femke vieren verjaardag
Tweede Pinksterdag
13.00 Uur MR overleg
Juf Fimke jarig
Schoolarts voor groep 1/2.
H2 boeken inleveren bij Joke
Omwisselen bibliotheekkasten met H2 boeken.
Avondvierdaagse t/m donderdag 31 mei
Schoolreis groep 5 en 6
Praktisch verkeersexamen groep 7/8 Gorredijk
09.00 Uur Meet & Greet met Paralympisch zitvolleybalster Hong Zhao
voor groep 7 en 8.
Meester Jasper jarig.
GMR
Workshops dans, theater en muziek in Us Doarpshus, aanvang
15.00 uur.
Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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