Nieuwsbrief juni 2020

Het heeft even geduurd, met alle ontwikkelingen van de laatste maanden, maar dan nu toch echt de
laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:











Informatie laatste week
Afscheid groep 8
Groepsindeling komend schooljaar
Bezoek De Notenvloot
Kamp groep 7/8
Stage meester Nick
Chromebooks
Planning vrije dagen en studiedagen komend schooljaar
Snipperdag
Bedankje OC

AGENDA
Woensdag 24-06
Donderdag 25-06
Dinsdag 30-06
Woensdag 01-07
Donderdag 02-07
Vrijdag 03-07 t/m zondag
16-08

Oudergesprekken (via Teams)
Oudergesprekken (via Teams)
Afscheid groep 8 (aangepast)
Doorschuifochtend, groep 8 pas vanaf 10.00 uur op school
Laatste schooldag, kinderen vanaf (ongeveer) 12.30 uur vrij
Zomervakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Informatie laatste week
Volgende week is het alweer de laatste week van dit bijzondere schooljaar. Eén ding is zeker: we zullen
dit schooljaar niet snel vergeten. De richtlijnen van het RIVM nopen ons wel tot een aanpassing van de
gebruikelijke festiviteiten. Zo zal er voor de vakantie geen pleinfeest zijn en kan het pannenkoeken
bakken ook niet doorgaan. In plaats hiervan zullen de kinderen het schooljaar op donderdag 2 juli in hun
eigen groep afsluiten. Wel zullen ze wat lekkers krijgen tussen de middag, in samenwerking met de OC.
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Afscheid groep 8 (aangepast)
Dit jaar zal ook het afscheid van groep 8 op een aangepaste manier plaatsvinden, aangezien het niet in
de Wjukken gehouden kan worden. Ook is het afscheid alleen “toegankelijk” voor de ouders van de
leerlingen van groep 8. We hopen allemaal dat dit geen traditie gaat worden….

Groepsindeling komend schooljaar
Omdat de groepsindeling nog besproken moest worden door de MR kan ik u nu pas op de hoogte
brengen van wie er volgend jaar voor welke groep staat. Er zijn een paar wijzigingen ten opzichte van dit
jaar.
Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
Juf Ria
Juf Ria
Juf Ria/juf
Juf Ria
Juf Joukje
Joukje
2
Juf Sepkje
Juf Sepkje
Juf Sepkje
Juf Simone
Juf Simone
3
Juf Jitske
Juf Jitske
Juf Jitske/juf
Juf Jitske
Juf Jitske
Joukje
4
Juf Hilke
Juf Hilke
Juf Hilke
Juf Hilke
Juf Hilke
5/6
Juf Margo
Juf Margo
Meester
Juf Martina
Juf Martina
Patrick/juf
Martina
7/8
Juf Marjo
Juf Marjo
Juf Marjo
Juf Marjo
Meester
Patrick
Verder is juf Amarins in totaal 30 uur op school ter ondersteuning en geeft meester Patrick op dinsdag
de groepen 3 t/m 8 gymles.
De goede lezer ziet ook direct dat juf Inge niet in dit schema terugkomt. Helaas moeten wij afscheid
nemen van haar. Volgende week dinsdag is haar laatste dag hier bij ons. Wij willen haar bedanken voor
haar inzet voor de leerlingen, het team en de school.
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Bezoek de Notenvloot
Groep 6/7 heeft in maart een bezoek gebracht aan de Notenvloot. Bij de Notenvloot kwamen de
kinderen in aanraking met verschillende muziekinstrumenten, waaronder een dwarsfluit, viool, drumstel
en trompet. Na de inspirerende ochtend konden we als groep een filmpje maken met de achtergrond
muziek van de Notenvloot. Voor 15 april mochten we dit inleveren. We konden een prijs winnen, en ja
hoor de leerlingen van groep 6/7 zijn eerste geworden. Ze hebben een mini-concertje gewonnen van de
muzikanten van de notenvloot op school! Donderdag 18 juni vond dit concert plaats.

Kamp groep 7/8
Normaliter gaan de groepen (6), 7 en 8 jaarlijks aan het begin van het schooljaar op schoolkamp.
Vanwege de corona-maatregelen hebben wij besloten om (in ieder geval het komend jaar) dit
schoolkamp aan het einde van het schooljaar te houden (eind juni). U ontvangt t.z.t. bericht hierover.
Master Jansenstrjitte 10, 9022 AN Mantgum, 058 – 2501220
www.gielguordemantgum.nl, gielguorde@gearhing.net

Nieuwsbrief juni 2020

Einde stage meester Nick
Enige weken geleden was de stage van meester Nick bij groep 4/5 afgelopen en kon hij zich gaan
focussen op zijn afstudeeronderzoek. Hij is nog tot de zomervakantie bij ons op school aanwezig om aan
dit onderzoek te werken.

Chromebooks
In de laatste nieuwsbrief voor de sluiting meldde ik al dat we over zouden gaan op Chromebooks, in
plaats van de kleine tablets van Snappet. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is de
boel toch up and running. Iedere leerling (vanaf groep 4) heeft zijn eigen Chromebook waarop hij of zij
kan werken.
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Planning vrije dagen en studiedagen komend schooljaar
De kalender voor het komend schooljaar is (vrijwel) klaar. De schoolvakanties, vrije dagen en
studiedagen (waarop de leerlingen vrij zijn) staan vanaf deze week op de kalender van de website van
school.

Snipperdag
Afgelopen jaar hadden alle ouders een snipperdag die zij voor hun kind(eren) konden inzetten. Hier zijn
veel positieve reacties op gekomen. Daarom doen we dat het komend schooljaar weer.
De regels voor het inzetten van de snipperdag zijn nog steeds hetzelfde: de eerste week en de laatste
week van het schooljaar mag deze dag niet ingezet worden. Ook in de weken waarin de toetsen voor het
leerlingvolgsysteem worden afgenomen kan deze dag niet ingezet worden. Dit zijn de weken 2 en 3 (11
t/m 22 januari) en week 22 en 23 (31 mei t/m 11 juni). Voor kinderen van groep 8 geldt dat de week van
de Eindtoets ook niet gebruikt mag worden (19 t/m 23 april). Verder bent u vrij, zolang de leerkracht
maar op de hoogte is. Verder kunnen snipperdagen niet meegenomen worden naar een volgend
schooljaar.

Bedankje OC
Zoals bekend mogen de
leerlingen die jarig zijn
vanwege de
voorzorgsmaatregelen
niet trakteren op hun
verjaardag. Daarom
kwam de
Oudercommissie met het
voorstel om bij de
heropening van de school
iedereen te trakteren op
een ijsje, als een klein
goedmakertje. Wij
hebben besloten om, bij
wijze van uitzondering,
dit voorstel toch aan te
nemen, om de
heropening toch een
beetje feestelijk te laten
verlopen. Nogmaals onze
dank hiervoor.
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