Nieuwsbrief april 2021

Even kennismaken
Hallo allemaal, ik wil mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Wian Groenveld, eerstejaars student deeltijd Pabo aan het NHL Stenden in
Leeuwarden.
Afgelopen maart ben ik gestart met mijn stage op het Dûbelspan.
Het komende half jaar ben ik elke donderdag te vinden in groep 3, 4 en 5 bij juf Nelie.
Voordat ik met de studie Pabo ben begonnen heb ik Sociaal Pedagogisch Hulpverlening
gestudeerd, de afgelopen tweeënhalf jaar heb ik in de jeugdzorg gewerkt.
Naast mijn studie ben ik ook werkzaam als jongerencoach bij Impacter.
In mijn vrije tijd lees ik graag een boek en luister ik naar muziek. Ook ben ik erg
avontuurlijk ingesteld en hoop ik binnenkort weer met mijn rugzakje op reis te kunnen.
Ik heb een grote passie voor het werken met kinderen en hoop de komende tijd veel te
leren.
Misschien treffen we elkaar binnenkort en ik ben altijd bereid om eventuele vragen te
beantwoorden.
Groetjes Wian
Kanjertraining
Zoals u weet zijn al onze leerkrachten gecertifieerd voor de Kanjertraining. We zetten
deze methode in voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de extra bijlage treft u alle
informatie aan over deze methode waar wij reeds mee zijn gestart binnen onze school.
OT-Noord middag donderdag 1 april
Op donderdag 1 april staat er weer een OT-Noord studiemiddag voor alle medewerkers
op het programma. Tijdens deze middag staat het functioneren en communiceren binnen
een professioneel team centraal.
Op deze dag komen alle leerlingen om 12.00 uur uit school.
Himmeldei
Op woensdag 17 maart heeft onze school, in samenwerking met de doarpsmienskip, mee
gedaan aan de Himmeldei. Het dorp is weer een stuk schoner geworden. We willen de
hulpouders/vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun hulp!
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Paaseieren zoeken
Afgelopen week was er een grote verassing voor de kinderen. De paashaas was langs
geweest en heeft paaseieren verstopt rond de school. Vol enthousiasme zijn de kinderen
gaan zoeken.
We willen de ouders van de AC hartelijk bedanken voor deze leuke activiteit!
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zullen de landelijke Koningsspelen weer plaats vinden. Zoals u zult
begrijpen is het dit jaar helaas niet mogelijk om dit samen met de scholen van Wiuwert
en Boazum te vieren. Hoe het programma er voor deze dag uitziet hoort u zo spoedig
mogelijk.
Zakelijke ouderavond
In overleg met het team en de MR is er besloten dat de zakelijke ouderavond dit jaar
geen doorgang zal vinden. Mocht er schoolse zaken zijn die u graag wilt bespreken dan
kunt u deze voorleggen aan de oudergeleding van onze MR. We hopen komend jaar in
februari weer een zakelijke ouderavond te plannen.
Zandbak
Het mooie zonnige weer en tijd van buitenspelen is weer aan gekomen. We merken dat
er na schooltijd regelmatig kinderen op het schoolplein spelen. Dit is natuurlijk heel erg
fijn! We willen u vragen het zandbaknet weer op de zandbak te doen wanneer u het
schoolplein verlaat. Op deze manier kunnen we langer van het schone zand genieten.
Kuikentjes
Binnenkort ontvangt de school, via GroenDoen, eieren en een broedmachine. We hopen
natuurlijk dat er vele kuikentjes uit de eieren zullen komen. Echter hebben deze
kuikentjes na verloop van tijd een goed plekje nodig. We weten nog niet hoeveel
kuikentjes er zullen komen maar mocht u hier belang bij hebben dan mag u dit aangeven
bij de leerkrachten.
Rapporten
Omdat nog niet alle rapporten weer terug zijn op school willen wij u nogmaals vragen om
deze weer mee te geven (indien u deze nog thuis heeft). Bij voorbaat dank.
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Schoolreisjes
Omdat het momenteel, vanwege de Corona maatregelen, niet haalbaar is om
gezamenlijk met de kinderen Wiuwert en Easterwierrum op schoolreis te gaan is er
besloten om het schoolreisje te verplaatsen naar het begin van komend schooljaar. De
bedoeling is dat we in september op schoolreis gaan met als doel de groepsvorming
(voor de vrijdagssamenwerking) te stimuleren.
Tevens hebben we nog de meester/juffendag en een uitje naar het Waddencentrum op
de planning staan voor dit schooljaar. Zodra hier meer bekend over is (en of dit door kan
gaan) hoort u dit zo spoedig mogelijk.
Vakanties en studiedagen
Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
Koningsdag: dinsdag 27 april
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag: maandag 24 mei
Zomervakantie: start maandag 12 juli

Studiedagen
- donderdag 1april vanaf 12.00 uur
-10,11 en 12 mei (2 weken mei vakantie)
-maandag 26 april (voor Koningsdag)
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
Kalender
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Maandag 19 april

OT-Noord middag voor team, alle
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Paasmaandag, alle leerlingen vrij
Route 8 eindtoets groep 8
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