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Agenda
Vrijdag 23 februari

Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Woensdag 7 maart
Donderdag 8 maart
Vrijdag 9 maart
Maandag 12 maart
Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart

Rapporten mee naar huis
Letterdiploma groep 3
Om 14.15 uur start de Voorjaarsvakantie
Weer naar school!
Korfbaltoernooi voor kinderen uit groep 3 en 4 (na schooltijd)
Vergadering Medezeggenschapsraad
Studiedag Comprix, kinderen vrij
Luizencontrole
Schoolarts op school (groep 2)
Korfbaltoernooi voor kinderen uit groep 5 en 6 (na schooltijd)
Vergadering Ouderraad
Eerste les ECO-coaching groep 8 op de BHS

Contactgesprekken
Alle contactgesprekken zijn gevoerd, behalve die van juf Alja, ze is door de griep geveld. Zoals op
social schools gemeld is, worden de ouders / verzorgers van kinderen uit groep 4 opnieuw
uitgenodigd om het uitgestelde contactgesprek alsnog te voeren.
Beterschap allemaal!
Wat een zieke kinderen hadden we in de afgelopen week. In een aantal groepen waren meer dan
10 kinderen ziek. We wensen iedereen die het nodig heeft van harte beterschap. Na de vakantie
zal iedereen hopelijk weer topfit op school zijn!
Tip voor de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseert Museum Opsterlân een leuke activiteit in het kader “Help Pake
en Beppe de vakantie door” met als thema “typisch Fries”. De flyer is toegevoegd aan deze
nieuwsbrief.
Op weg naar het voortgezet onderwijs!
In de afgelopen week heeft juf Nynke de adviesgesprekken met de kinderen en ouders van groep
8 afgerond. De keuzes zijn gemaakt, de kinderen worden aangemeld bij de nieuwe school voor
voortgezet onderwijs. Gelukkig zitten de kinderen nog een aantal maanden bij ons op school.
Hoewel de kinderen toe zijn aan dit mooie nieuwe hoofdstuk van hun leven, is het ook een
spannende overgang. De vertrouwde structuren van de basisschool zijn straks weg, de kinderen
zullen zichzelf in een nieuwe omgeving en in een nieuwe sociale structuur verder ontwikkelen.
Hoewel we in groep 8 toewerken naar deze nieuwe tijd, blijft het een feit dat het anders wordt voor
ze.
Er bestaat sinds kort een rijkssubsidie om de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
wat te versoepelen. Onze school heeft deze subsidie aangevraagd en verkregen.

Het maakt het mogelijk dat we met alle kinderen van groep 8 een traject ECO-coaching kunnen
gaan volgen. We doen dit op de BHS. De kinderen gaan daarmee iedere woensdagochtend een
uur lang naar de sporthal van de BHS om via sport te werken aan persoonlijke doelen.
De kinderen en juf Nynke treffen daar drie coaches die de kinderen een uur lang ECO-coaching
aanbieden. Zo zijn ze fysiek ook al even op het voortgezet onderwijs. Ook al gaan uiteraard niet
alle kinderen naar de BHS, ze ervaren wel wat een school voor voortgezet onderwijs o.a. met zich
mee brengt.. Een mooie en nuttige extra activiteit!
Korfbalclinics
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 volgden in de
afgelopen week twee sportieve korfbalclinics.
Onder leiding van spelers van LDODK (o.a. Erwin
Zwart, ook speler van het Nederlands korfbalteam)
oefenden de kinderen de fijne kneepjes van het korfbal.
We vinden het erg leuk dat LDODK dit voor onze kinderen
heeft geregeld. We verschijnen zo in TOPVORM op het
komende toernooi voor de groepen 3, 4, 5 en 6!
Comprix-dag
Alle werknemers van Comprix hebben woensdag 7 maart
een gezamenlijke studiedag. De kinderen van de scholen
zijn zoals eerder gemeld daarom vrij. De leerkrachten volgen
workshops en lezingen met als onderwep: “energiek
voor de klas”. Het thema past goed bij ons schoolprofiel.
Letterfeest & Letterdiploma
De laatste dag voor de voorjaarsvakantie was een feestelijke dag voor de kinderen van groep 3.
Een aantal weken lang is er gewerkt met het thema: FEEST. Dit thema wordt afgesloten met een
heus letterfeest. De kinderen hebben in de afgelopen maanden álle letters geleerd. Ze kennen ze
allemaal, van A tot Z en dat is reden voor een leuk feestje! Gefeliciteerd allemaal!

Fijne vakantie!
Het schoolteam

