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Agenda
Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september
Vrijdag 15 september

Start muzieklessen (IMV) voor groep 5 en groep 6
Bezoek van de bibliotheek in groep 4
Korfbalclinic voor groep 5, 6 en 7
Studiemiddag team (na schooltijd)
Comprix-sportdag voor groep 8

Dorian is geboren!
Juf Chantal is in de zomervakantie moeder geworden
van Dorian, mooi nieuws! Het gaat prima met Dorian
en Chantal. We wensen ze ook vanaf deze plek veel
geluk. Wie het leuk vind om een kaartje te sturen,
kan dat doen naar:
Peter, Chantal, Jamie en Dorian
Boarnsterdyk 53
8491 AS Akkrum

Vreedzame School!
Onze school is het schooljaar met alle groepen gestart met een nieuwe methode. De aanpak van
de Vreedzame School geeft ons goede handvatten om in alle groepen te zorgen voor een positief,
prettig en vertrouwd leerklimaat. In alle groepen worden daarom de komende twee weken (als
goede start van het schooljaar) ieder dag lessen gegeven vanuit deze methode. Na de twee
eerste weken is er daarna wekelijks een les.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen
om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen
leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een
actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in
de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen
naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel
geleerd kan worden. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de
eerste ouderbrief van de Vreedzame School. Het vertelt waar we
op dit moment in de groepen aan werken. Over een paar weken
organiseren we een ouderavond om u verder te informeren over de
nieuwe aanpak op school. U hoort ervan!

Welkom op school!
We zijn het schooljaar begonnen met een groot aantal “nieuwe” kinderen. We wensen de
volgende kinderen een hele fijne, sportieve en leerzame tijd toe op onze school!
Jayden Hennekes (groep 1)
Jaylinn Hennekes (groep 1)
Lukas Schwering (groep 1)
Noah Herleyn (groep 1)
Rixt van der Schaaf (groep 1)
Sven Jonkers (groep 1)
Henk Keekstra (groep 4)
Lotte Keekstra (groep 4)
Famke Oenema (groep 4)
Kirsten de Vries (groep 6)
Thijmen Oenema (groep 6)
Lenie Bergsma (groep 7)
Vakantierooster 2017-2018
Voor de zomervakantie was er door de interim-directeur een vakantierooster naar u toe gemaild
waarbij ook een aantal extra dagen al waren ingepland. Deze dagen waren anders ingevuld in de
vorige nieuwsbrief. Vandaar dat er wat verwarring was. Hierbij het definitieve rooster, waarbij er
een “extra” lang weekend is i.v.m. studiedagen. Excuses voor de mogelijke verwarring.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag & Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

21 oktober t/m zondag 29 oktober
23 december t/m zondag 07 januari
24 februari t/m zondag 04 maart
30 maart t/m maandag 02 april
27 april
28 april t/m zondag 13 mei
21 mei
20 juli (12.00 uur) tot zondag 02 september

De 4 teamdagen waarbij de kinderen vrij zijn:
Woensdag 7 februari 2018
Woensdag 7 maart 2018
Vrijdag 22 juni 2018
Maandag 25 juni 2018
Er ontstaat dus een lang weekend vrij van vrijdag 22 juni t/m maandag 25 juni.
De laatste schooldag van vrijdag 20 juli duurt tot 12.00 uur, de kinderen zijn dan niet vrij. We
sluiten het jaar die ochtend op een feestelijke manier met elkaar af!
Schoolgids 2017-2018
De nieuwe schoolgids is via Social Schools naar u toegestuurd. Via www.flamboutrimbeets.nl is
de gids ook te bekijken. Veel leesplezier gewenst!
Hoofdluiscontrole
Alle kinderen zijn op hoofdluis gecontroleerd. Fijn dat er hulpouders zijn die dit in school kunnen
uitvoeren! In een aantal groepen zijn luizen of neten gevonden. De ouder(s) / verzorger(s) van
deze kinderen zijn gebeld en zijn er mee aan de slag. Volgende week donderdag wordt er daarom
in groep 1, groep 5, groep 6 en groep 7 nogmaals gecontroleerd. De aanhouder wint, zeggen we
dan!

Noten en ei-allergie
Op school hebben we een paar kinderen met een noten en/of ei-allergie. Het is van groot belang
dat deze kinderen niet in aanraking komen met noten of ei-producten. Deze kunnen erge reacties
geven bij de kinderen. We vragen u daarom om uw kind geen noten, pindakaas op brood mee te
geven naar school.
Even voorstellen….
In de vorige nieuwsbrief stelden juf Angela en juf Mariska zichzelf al aan u voor. Deze week is de
beurt aan juf Sandra.
Na inmiddels kennis gemaakt te hebben met de
kinderen van groep 6, wil ik mij via deze weg
ook nog even kort voorstellen aan de ouders en
verzorgers.
Mijn naam is Sandra Pieterman en ik zal tot de
kerstvakantie de lessen gaan geven in groep 6,
samen met meester Marinus. Ik ben 40 jaar en
inmiddels 18 jaar werkzaam in het onderwijs.
Het afgelopen jaar ben ik, samen met mijn man,
in Friesland komen wonen. Daarvoor hebben
wij met veel plezier in de buurt van Rotterdam
gewoond. Na het afgelopen jaar in Tynje gewerkt
te hebben, ben in nu hier op school terecht gekomen
en ik heb er zelf heel veel zin in!
Met Vriendelijke Groet,
Sandra Pieterman
Fietsen in gekleurde vakken
Iedere groep parkeert de fiets in een eigen gekleurd vak op ons schoolplein. Ook voor u is het
handig om te weten welke kleur bij welke groep hoort. Hierbij:
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

ROOD
GEEL
WIT
ORANJE
BLAUW

Robot!
Wellicht heeft u het al in het nieuws gehoord…. Iedere school in Friesland krijgt een eigen robot.
De kinderen van de bovenbouw zullen onze nieuwe vriend in elkaar zetten, want we hebben hem
gisteren in een grote doos én in heel veel losse onderdelen gekregen. Een mooie aanvulling op
ons techniekonderwijs.
IMV
De kinderen van groep 5 en groep 6 krijgen vanaf komende dinsdag muziekles van een
vakdocent. In de eerste lessenserie staat “slagwerk” centraal. Mocht u dinsdag dus tromgeroffel
uit school horen komen……
Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

