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AGENDA
Dinsdag 8 juni
Donderdag 17 en vrijdag 18 juni

Praktisch verkeersexamen groep 8 in Leeuwarden
Studiedagen alle kinderen zijn vrij

Maandag 21 juni
Maandag 21 juni
Dinsdag 29 juni
28,29 en 30 juni
Donderdag 1 juli
Dinsdag 6 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli

Start projectweek “water”
OMR vergadering
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Kamp groep 7/8
Schoolreisje groep 1 en 2
Afscheidsavond groep 8

Laatste schooldag
Start van de zomervakantie

IEP en oudergesprekken
De kinderen van groep 3 t/m 7 zijn deze week weer gestart met de IEP toetsen. Nadat deze toetsen zijn
afgenomen, worden de oudergesprekken ingepland, deze zullen plaatsvinden in week 24 en 25. Dit doen wij net
als na de vorige afname, via Teams en het inschrijven hiervoor vindt plaats via Parro.
Wij hebben nog niet van alle kinderen de rapporten terug, willen jullie die de komende week weer mee naar
school geven?

Schoolreisjes en kamp
Wij zijn erg blij dat wij op de valreep nog twee schoolreisjes en een kamp kunnen organiseren voor het einde van
het schooljaar.
Groep 1 en 2 gaat op 1 juli op schoolreisje naar het sportveld bij de Wjukken in Mantgum. Wij gaan niet ver weg,
maar het wordt wel een hele leuke dag. De kosten hiervoor zijn €10,- per leerling.
Groep 3, 4, 5 en 6 gaan op 29 juni naar Sybrandy’s speelpark. De kosten hiervoor zijn €25,- per leerling.
Groep 7 en 8 gaan op 28, 29 en 30 juni op kamp naar Oude Mirdum. De kosten hiervoor zijn €70,- per leerling.
Willen jullie de kosten voor het schoolreisje/ kamp van jullie kind(eren) overmaken op: NL28 INGB 0003 4549 47,
t.n.v. Stichting Voorzieningen OBS Gielguorde, onder vermelding van de naam van uw kind.

Formatie
Wij zijn nog in gesprek over de formatie voor komend schooljaar. Het plaatje is bijna compleet, zodra dit rond is
en wij weten ook hoe de klassensamenstelling eruit komt te zien, informeren wij jullie. Hetzelfde geldt voor de
jaarplanning, we zijn nog bezig met het inplannen van studiedagen, zodra dit helder is worden jullie
geïnformeerd.
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Wist u dat?
• Juf Jitske haar diploma tot rekencoördinator heeft gehaald. Zij is nu
binnen onze school de expert op het gebied van rekenen.
• Wij op vrijdag 21 mei met heel de school de Nationale Rekendag
hadden en dat dat elke groep "Op Rekenreis" ging. (foto)
• Op 25 mei groep 1 en groep 2 met een echte grote bus op bezoek zijn
geweest bij Prinses Marijke en tuinman Knoop. De kinderen hebben
geholpen om een nieuw beeld voor in de tuin van het Keramiekmuseum
Princessehof uit te zoeken!
• Nout, Silke en Arjen hebben meegedaan aan de finale voor de
Kinderdichter van Leeuwarden. Helaas hebben ze niet gewonnen. Maar
natuurlijk zijn we supertrots op ze dat ze zover gekomen zijn!!
•

Wij vorige week weer zijn gestart met het
circuit voor groep 2 en 3 op de
woensdagmiddag.

•

Wij schoolbreed in de laatste weken van dit
schooljaar het project “Water” gaan doen.

•

De beroemde schrijver Dolf Verroen bij ons
op school kwam om te vertellen over het
schrijverschap. Dat Omrop Fryslan hem
filmde en dat er een documentaire hierover
in oktober te zien zal zijn bij Omrop Fryslan.

•

Wij hebben tijdens de Kwinklessen van de
afgelopen weken gewerkt aan de thema's :
positief samenwerken, hoe vraag je hulp, hoe
ga je om met meningsverschillen en hoe ga je
om met tegenslagen? (poster)
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