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Agenda
Maandag 19 maart
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 02 april
Dinsdag 03 april

Schoolarts op school
Schoolarts op school
Open lessen ( van 8.15 uur tot 9.30 uur)
Studiemiddag “Vreedzame School” voor het schoolteam
Grote Rekendag
Goede Vrijdag, kinderen vrijdag
Tweede Paasdag, kinderen vrij.
Gastlessen Schermen

Aanstaande woensdag: kijkje in de groepen
Aanstaande woensdag tussen 8.15 uur en 9.30 uur zijn alle groepen open voor publiek. Er wordt gewoon lesgegeven
zoals een normale lesdag met als verschil dat u als ouders ieder klaslokaal mag binnenlopen om te kijken wat de
groep aan het doen is. De deuren staan deze ochtend dus open! We vragen u wel om zachtjes te doen, opdat de les
niet heel erg verstoord wordt. U kunt bij uw kind(eren) gaan zitten om mee te kijken hoe er gewerkt wordt. U kunt er
ook voor kiezen een andere plek te kiezen. U bepaalt zelf wanneer u komt of weggaat en welke groepen u bezoekt.
We hopen u op deze manier weer een leuk kijkje in de dagelijkse schooldag van de kinderen te geven. Ook de gymles
van groep 6 (in de Skans) en de lessen humanistische vorming in de bovenbouwgroepen zijn door u te bezoeken en
de koffie staat klaar in de middenruimte. Tot woensdagochtend!
Aanstaande woensdag: kijkje bij BSO
Tijdens de open lessen van aanstaande woensdag kunt u ook even binnenwandelen bij de peuteropvang. Ook zij
vinden het leuk om u het één en ander te laten zien van wat ze iedere dag doen met de kinderen. Ook daar bent u
dus welkom!
Kletskaarten
U krijgt vandaag of maandag weer een kletskaart mee vanuit de lessen van
De vreedzame School. We ronden blok 4 bijna af. Op de kletskaart staan
vragen en onderwerpen die u met uw kind(eren) kan “bekletsen” . Zoals een
paar weken geleden verteld, ging het blok over “omgaan met gevoelens”. Over
twee weken krijgt u weer een info-brief als bijlage bij deze nieuwsbrief over de
inhoud van het volgende blok.
Mooie resultaten
Zoals eerder verteld, maakt het schoolteam analyses van de gemaakte
citotoetsen van de kinderen. Dit doen we per vakgebied per kind, maar ook
per groep en op schoolniveau. De uitkomsten zijn in de medezeggenschapsraad, met het bestuur en met de inspectie gedeeld. Zonder verder al te veel
in details te treden, kunnen we u melden dat het goed gaat met de resultaten
van onze school. Zowel de tussenresultaten van de groepen als de
eindresultaten vallen mooi boven het landelijke gemiddelde. Een opsteker voor
het schoolteam!
Een “Meet & Greet” met een Paralympische sportheld Gerrit Dijkstra
Handbiker en triatlonatleet Gerrit Dijkstra verzorgde vandaag een presentatie over zijn topsportleven aan de kinderen
van groep 6 en groep 7. Ondanks zijn dwarslaesie, die hij op zijn 19e opliep tijdens een fietsongeluk, haalt Gerrit nog
iedere dag ontzettend veel kracht en energie uit zijn sport. Gerrit hield een inspirerende presentatie voor de kinderen.
Een mooi bezoek en het past prima in ons straatje als school voor Sport & Lifestyle!

Schaaktoernooi groep 7 en groep 8
Een aantal kinderen van groep 7 en groep 8 doet mee aan het Opsterlands schaaktoernooi. Afgelopen
woensdagmiddag was de eerste ronde. Volgende week woensdagmiddag is de tweede ronde. De kinderen hebben
het schaken tijdens de schaaklessen van meester Wim op onze school goed onder de knie gekregen. Juf Hilde en juf
Nynke begeleiden de kinderen deze woensdagmiddagen in Terwispel. We wensen de kinderen die mee doen weer
veel succes komende woensdag!
Oefenen voor het schoolvoetbaltoernooi
Uiteraard doet FlambouTrimbeets mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Sterker nog, we hebben twee teams!
Dinsdagmiddag zijn we begonnen met trainen op het kunstgrasveld van Gorredijk. De kinderen krijgen trainen van juf
Chantal en juf Hilde. De kinderen die niet meedoen krijgen gym in de Skans van juf Nynke.
Zowel bij de gym als op het veld ging het super goed! Komende dinsdag weer. De kinderen zijn enthousiast.
Tip: op het veld is het best koud.. een lange trainingsbroek en trui over de sportkleren is daarom wel fijn.

Gastlessen schermen
Er staan weer bijzondere gastlessen in de steigers voor de kinderen van de bovenbouw. Drie weken lang krijgen ze
les in de sport “Schermen”. De eerste les wordt gegeven op dinsdag 3 april.
Grote Rekendag
We doen met de hele school mee aan de nationale Grote Rekendag.
Op donderdag 29 maart zal er de hele ochtend op een leuke, originele
manier worden gerekend in de hele school. Voor deze dag hebben we
veel (verhuis)dozen nodig. Als u ons hier mee kan helpen, mag u ze
komen brengen .
Nieuwe methode voor Taal en Spelling
Het team orienteert zich de komende weken op nieuwe taal en spellingMethoden voor onze school. We maken voor de zomervakantie een keuze
Om na de zomervakantie met de nieuwe methoden te kunnen beginnen.
We houden u op de hoogte…

Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

