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Nieuws van de peuters:
Vorige week zijn we begonnen met het maken van chocoladerepen voor de
voorstelling van Charlie en de chocoladefabriek. Samen met juf Marjanne zijn we
op de vrijdagochtend ook een dansje aan het oefenen. Tussendoor oefenen wij
dit met alle peuters en op woensdagochtend 10 april hebben we met de hele
school generale repetitie in het dorpshuis. Sommige peuters vinden het best een
beetje spannend, anderen helemaal geweldig. Verder zijn we nog steeds druk in
ons “ythûs” aan het eten en koken en gaan we zo langzamerhand over naar
Pasen. We gaan een ei kleuren met een kuikentje erin, leren hier een liedje bij en
gaan natuurlijk ook eieren proeven. Zo blijven we nog steeds met het thema
“lekker eten” bezig.
Nieuws uit groep 1 en 2:
Deze week zijn wij gestart met het nieuwe thema "Familie".
Een aantal kinderen hebben al een familiefoto meegenomen, wat leuk!
We hebben met stroken een huis geplakt en daarin onze familie getekend en we
spelen met de familie in het poppenhuis. Deze week oefenen we met de letters
van r-oo-s en werken we aan de woordenschat; woorden aanwijzen, benoemen
en zinnen maken met een woord. Volgende week gaan we bezig met (eenvoudig) optellen en
aftrekken en daarna met tijdsbesef. We zijn ook al begonnen met een cadeautje voor Moederdag,
maar dit is natuurlijk verder nog geheim...ssssttt!
De judo lessen van meester Bas zijn ontzettend leuk. De kinderen hebben veel plezier!
We zijn ook druk aan het oefenen voor de musical; dansen met juf Marjanne en in de klas de liedjes
zingen, ze zijn best pittig, maar we gaan ze "100 keer" oefenen. Het wordt erg leuk!
Nieuws uit groep 3 en 4:
Juf Kimberley was vandaag voor het laatst bij ons in de groep. Ze gaf nog een mooie les over
tulpen en ze had daarna een lekkere traktatie voor ons. Natuurlijk hadden wij ook iets voor
haar gemaakt. We zien juf Kimberley nu een poosje niet, maar gelukkig gaat ze wel met ons
op schoolreisje. Daarna zal ze haar stage vervolgen in groep 7/8.
We hebben de liedjes voor de musical al goed geoefend en daar beleven we veel plezier aan.
Ook doen we ons best om de dans die juf Marjanne ons leert goed onder de knie te krijgen.
Dat valt nog niet altijd mee, maar het gaat vast lukken!
Willen alle kinderen voor donderdag 11 april een leeg melkpak (of ander literpak) mee naar
school nemen voor het knutselen. Alvast heel hartelijk bedankt.
Nieuws uit groep 5 en 6:
Afgelopen vrijdag hebben wij de eerste met juf Marjanne geoefend voor de musical. De
leerlingen doen een dansje met snoep, verder vertellen we nog niks. Kom allemaal maar kijken
op 10 april. Gisteren hebben we de muziekafsluiting in Gorredijk gehad. De leerlingen speelden
stukken met de hele zaal en ze hadden ook een solo partij. Het optreden werd bezocht door
vele ouders/grootouders. Ze deden het fantastisch en kregen een staande ovatie.
Morgen doen we weer mee met de Himmelwike en gaan we Terwispel weer schoon maken.
Anna had een spreekbeurt over plasticsoep, dus we weten dat het belangrijk is om geen afval
in de natuur te gooien. Vrijdag is de laatste stage dag van juf Froukje. Juf Froukje we vonden
het erg fijn dat je iedere vrijdag bij ons in de klas was. We wensen je nog veel succes met de
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opleiding. We gaan deze dag met zijn allen, weer op de fiets, naar de boerderijen van fam.
Berga en fam. Agricola. Trek laarzen of stevige schoenen en oude kleren aan.
Verder gaan we de tafels voor sommige leerlingen nog even extra herhalen. De tafelposter
hangt in de klas en als het goed is weten de leerlingen zelf welke tafel ze nog iets beter
moeten oefenen. De judolessen van meester Bas vinden de leerlingen geweldig, het
complimenten geven zoals ze dat bij judo doen, dat oefenen we regelmatig in de klas!
Ook hebben we sinds een paar weken een woordmuur. Hier hangen de moeilijke woorden uit
nieuwsbegrip en juf vertelt deze woorden nog een keer in een ander verhaal. Het eerste
verhaal ging over legpuzzels maken. De hele groep is druk bezig met een legpuzzel van 1000
stukjes, ze zijn al heel ver maar hij is nog niet helemaal klaar! De moeilijke woorden
bespreken we en komen in die week terug in het dagelijkse aanbod.
Nieuws uit groep 7 en 8:
Gisteren heeft groep 7/8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi in
Wijnjewoude. Het was een sportieve en gezellige voetbalmiddag met 2 verloren
wedstrijden, 1 gelijk en 2 gewonnen wedstrijden een 2 e plaats in de poule.
Ouders bedankt voor het vervoer. Vorige week was het de Week van het Geld.
Groep 7/8 had op maandag en woensdag een gastles van respectievelijk de
Rabobank en Marcel van Linde. Sa besteedde vorige week een volledige pagina
aan dit onderwerp met mooie foto’s van onze leerlingen. Woensdagmorgen 17 en
donderdagmorgen 18 april maken de kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets
groep 8. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen die opgedeeld
zijn in verschillende deeltoetsen. Heel veel succes jongens en meisjes!
Nieuws van de bibliotheek:
Als bijlage toegevoegd.
Traktatiebeleid:
We zetten leerlingen die jarig zijn natuurlijk in het zonnetje. Daar past een
feestelijk moment bij met natuurlijk een traktatie. Trakteren doen we zo
gezond mogelijk. Als school hebben wij liever niet dat er op snoep
getrakteerd wordt. Allereerst om de reden dat suikers slecht zijn voor de
gezondheid en de tanden. Steeds meer kinderen hebben al op jonge
leeftijd te kampen met overgewicht. Daarnaast zijn er ook kinderen die
allergisch zijn voor te veel suikers en kleurstoffen. Voor de leerkracht
hoeft niets extra's meegenomen te worden: de leerkrachten vinden het
leuk hetzelfde te krijgen als de kinderen.
Vormingsonderwijs:
Van de 21 leerlingen hebben 13 aangegeven gebruik te maken van het aanbod lessen HVO, 1
leerling kiest voor PCGVO (dit kunnen we helaas niet aanbieden, om een minimale grote van 7
leerlingen is vereist om met een groep van start te gaan). 2 Leerlingen hebben geen voorkeur
aangegeven en 5 leerlingen maken geen gebruik van het aanbod. Dat betekent dat we volgend
schooljaar opnieuw HVO gaan aanvragen/aanbieden in groep 7/8.
Himmeldei:
Vandaag hebben we met de kinderen van groep 1 t/m 8 mee gedaan aan de
Himmeldei. De ‘opbrengst’ was ronduit mager te noemen! De omgeving
rondom school is weer ‘spik en span!’ Bedankt jongens en meisjes!
Charlie en de chocoladefabriek:
Volgende week is het zover, de musical Charlie en de chocoladefabriek in Us
Doarpshûs. Aanvang 19.00 uur. Nog niet iedereen heeft kaartjes gereserveerd.
 We vragen u het exacte aantal kaartjes dat u wilt reserveren op te geven, want als
dat er bijvoorbeeld 2 zijn, kunnen we andere mensen blij maken. Inmiddels zijn er 170
kaarten gereserveerd. Die krijgen de leerlingen morgen mee.
 Hebt u nog een prijsje liggen, levert u die dan ook a.u.b. morgen op school in.
 Op de avond zelf verkopen we lootjes a € 0,50 per stuk, a.u.b. gepast betalen.
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In verband met het oefenen is er op vrijdag 5 april, maandag 8 april, dinsdag 9 april en
woensdag 10 april geen lezen.
Gemakshalve nog even de informatiebrief als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Donderdag 11 april zijn de kinderen vrij!

Koningsspelen:
Deze worden dit jaar georganiseerd door de OR. We hopen u hierover volgende week te
kunnen informeren. Voor het begeleiden van groepjes en/of onderdelen zijn we hulp nodig.
Wie kan/wil helpen. Opgave a.u.b. uiterlijk dinsdag 9 april op school.
Schoolfruit:
Deze week radijs, banaan en peer.
Judoles groep 1 t/m 8:
Inmiddels hebben we 3 van de 4 lessen gehad. Dinsdag 16 april is de laatste judoles in Us
Doarpshûs. We vragen de ouders van groep 1/2 ook dinsdag 16 april hun kind voor half 9 in
plaats van naar school, naar het dorpshuis te brengen. Denkt u om de gymkleding?
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 18 april a.s.
Agenda:
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Maandag 8 april
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april

Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april t/m
zondag 5 mei
Maandag 6 mei
Dinsdag 7 mei
Donderdag 9 mei
Zondag 12 mei
Woensdag 15 mei
Vrijdag 17 mei
Maandag 20 t/m
Donderdag 23 mei
Vrijdag 24 mei

Himmeldei
08.30 Uur judoles voor groep 1 t/m 8 in Us Doarpshûs
Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
Boerderijbezoek groep 5 en 6.
Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
16.00 – 18.00 Uur schoolkorfbaltoernooi Gorredijk groep 5 en 6
Oefenen voor Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
08.30 Uur directeurenoverleg
Generale Charlie en de chocoladefabriek (geen lezen)
13.00 Uur MR
19.00 Voorstelling Charlie en de chocoladefabriek
ALLE LEERLINGEN ZIJN VRIJ!
Koningsspelen
Voorstelling Kleine Vuurtorenwachter groep 1n en 2 om 10.45 uur.
Laatste week schoolfruit
08.30 Uur judoles voor groep 1 t/m 8 in Us Doarpshûs
Eindtoets Route 8
Eindtoets Route 8
Meivakantie
Hoofluiscontrole
Schoolarts en assistent voor groep 2 (kinderen geboren in 2013)
Schoolreis groep 1 t/m 4 naar Sanjesfertier
Moederdag
Audit Comprix
Juf Femke, juf Hillie en juf Annet vieren hun verjaardag
Avondvierdaagse
Juf Fimke jarig
08.30 Uur schoolfotograaf

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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