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Nog maar een kleine twee maanden en het schooljaar zit er al weer op. Het gaat erg snel. In deze
nieuwsbrief de volgende onderwerpen:













Garagesale
Schoolzwemmen
Bijenflinterlint
Verkeersborden bij school
Speelgoed plein
Vakantiebieb
Type-examen
Informatieavond
Rapporten
Verkeersexamen
Snipperdag
Kalender

Garagesale
Zoals u ongetwijfeld weet wordt op zondag 2 juni de Massale Garagesale weer gehouden. Dit jaar is er
extra veel aanbod, want de school heeft het één en ander in de aanbieding. Wij krijgen namelijk in de
zomervakantie nieuw lesmeubilair; nieuwe tafeltjes, stoeltjes, bureaus voor de leerkrachten en zo nog
wat dingen. Het oude meubilair kan dus voor een zacht prijsje weg. U kunt zich die dag inschrijven voor
bijvoorbeeld een kleutersetje (doet het altijd goed in een kinderkamer) of wellicht kunt u een bureau
gebruiken. Op de laatste schooldag kunt u het dan op komen halen.

Schoolzwemmen
Komende vrijdag (24 mei) is de laatste les schoolzwemmen. De kinderen gaan die les in een korte broek
en T-shirt zwemmen. Wilt u ervoor zorgen dat zij dit bij zich hebben vrijdag?
De lessen waren een groot succes, ondanks een beetje koud weer. Alle chauffeurs enorm bedankt!

Bijenflinterlint
Donderdag 23 mei gaan groep 3 t/m 5 een bijenflinterlint aanleggen; een bloemrijke berm voor de bijen
en vlinders om de biodiversiteit te vergroten. Kijk ook eens op https://bijenflinterlint.jimdo.com/
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Verkeersborden bij school
Een aantal maanden geleden is er op school een project gehouden over
verkeer en verkeersveiligheid. Een onderdeel daarvan was het
ontwerpen van een verkeersbord bij school. Afgelopen week was het
moment daar dat de verkeersborden geplaatst werden.

Speelgoed plein
Het schoolplein wordt na schooltijd
intensief gebruikt door kinderen uit
het hele dorp. Dat is precies de
bedoeling geweest toen we
schoolplein een aantal jaar geleden
opgeknapt werd. Nu gebeurt het
echter regelmatig dat kinderen na
schooltijd speelgoed gebruiken uit
de bakken in de gang van de school en dat speelgoed na het spelen
op het plein laten liggen. Dat is nou net niet de bedoeling. Wij
zullen er de komende tijd extra op gaan letten, maar een paar extra
ogen (de uwe) kunnen geen kwaad.

Vakantiebieb
Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van de Vakantiebieb-app. Deze app kunt u downloaden op
telefoon of tablet. U kunt hiermee 50 e-books gratis lezen in de vakantie (van 1 juni tot 31 augustus).
Voor de jeugd zijn er boeken van o.a. Carry Slee en Paul van Loon gratis te lezen. Deze boeken zijn door
de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd om het lezen in de zomervakantie te stimuleren.

Type-examen
Ook dit jaar hebben een aantal kinderen van groep 6, 7 en 8 typ les gevolgd. Onlangs hebben ze daarin
examen gedaan en alle 15 leerlingen zijn geslaagd. Lyanne, Tyme, Froukje, Bente, Linde, Femke, Thijs,
Brecht, Jimte, Kyra, Talitha, Stientje, Taeke Jan, Tinke en Matthijs gefeliciteerd!

Informatieavond
Volgende maand wordt er weer een informatieavond gehouden voor de ouders over de gang van zaken
volgend schooljaar. Omdat wij overgaan op andere schooltijden is het best wel een gepuzzel, maar we
komen er wel uit. U krijgt zo snel mogelijk de datum van de informatieavond.
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Rapporten
Wilt u even controleren of het rapport van uw kind(eren) al weer terug op school is? De kinderen krijgen
hun eindrapport mee naar huis in de één-na-laatste week van het schooljaar.

Verkeersexamen
Iedereen van groep 8 heeft het praktisch en het theoretisch verkeersexamen gehaald.

Snipperdag
We gaan iets nieuws proberen: een snipperdag voor kinderen. Komend schooljaar krijgt iedere leerling 1
vrije dag die door de ouders op (bijna) ieder gewenst moment ingezet mag worden.
Een paar restricties hebben we wel: 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 3, 4 en 5 (13 t/m 31 januari) en 22, 23
en 24 (25 mei t/m 12 juni). Voor kinderen van groep 8 geldt dat de week van de Eindtoets ook niet
gebruikt mag worden (13 t/m 17 april). Verder bent u vrij, zolang de leerkracht maar op de hoogte is.

Kalender

Woensdag 22 mei 18.30 – 19.45 uur
Donderdag 23 mei
Vrijdag 24 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Dinsdag 4 juni
Vrijdag 7 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Maandag 17 juni

Feestavond in de Wjukken
Bijenflinterlint groep 3 t/m 5
Schoolzwemmen groep 4 t/m 8
Hemelvaartsdag
Extra vrije dag
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Extra vrije dag
2e Pinksterdag
Studiedag, alle leerlingen vrij
Schoolreisje groep 1 en 2

Lente is de tijd van het jaar waarin het zomer is in de zon en
winter in de schaduw
Charles Dickens

