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Start nieuwe schooljaar
Na een zonnige zomervakantie start maandag 26 augustus het nieuwe schooljaar. Wij zijn blij dat we
alle kinderen weer mogen verwelkomen.
U bent maandagochtend tussen 8.15u en 8.30u van harte welkom om een kijkje in de klas van uw
kind(eren) te nemen.
Verder willen wij u vragen of u uw kinderen iets mee naar school wilt geven waarmee ze flink herrie
kunnen maken. Denk hierbij aan een trommel, een toeter, een emmer met een stok of natuurlijk iets
anders.
Wat we hiermee gaan doen is nog even geheim...
Even voorstellen…
Ik zal me even voorstellen. Ik ben de nieuwe leerkracht van groep 6,7 en 8 op donderdag en voor groep
6 op de vrijdag. Mijn naam is Geeske Bouma, 26 jaren jong. Ik houd van wandelen, zwemmen,
volleyballen, muziek en paarden. Samen met mijn vriend, zoon van een halfjaar en de hond woon ik met
veel plezier in Wommels.
Als jong meisje heb ik altijd affiniteit met kinderen gehad en vanaf de middelbare school wist ik dat ik juf
wilde worden. Ik ben van onderwijsassistent naar de pabo gegaan en heb binnen vier jaar mijn diploma
gehaald. Na de studie heb ik vier weken vrijwilligerswerk in Nepal gedaan. Een hele mooie ervaring (zie
foto).
Dit wordt mijn vierde werkjaar. Hiervoor stond ik in Bantega voor een groep 6,7 en 8. De thuissituatie is
inmiddels anders en ik wilde graag dichterbij gaan werken. Op deze manier ben ik hier in Boazum
terecht gekomen. Ik heb er enorm veel zin in!
Voor vragen kom gerust een keer langs.
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Continue rooster
Na een proefperiode gaan we aanstaande maandag echt los met het continue rooster.
Nog even de praktische zaken op een rij:
Van maandag t/m donderdag zijn de schooltijden voor alle groepen van 8.15u tot 14.00uur.
Op vrijdag gaat groep 1-2 van 8.30 uur tot 12.00 uur naar school.
Groep 3-4 gaat op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur naar school en de groepen 5 t/m 8 van 8.30 uur tot
14.30 uur.
De vrijdagssamenwerking blijft dus zoals deze nu ook is.
Op maandag tot en met donderdag gaat de schooldeur om 8.05 uur open, op vrijdag gaat de schooldeur
om 8.20u open. Zodra de deur open gaat is er ook toezicht op het plein aanwezig.
Praktische zaken omtrent het lunchen op school.
We vragen iedereen zijn/haar broodbakje en drinkbeker te voorzien van naam
Alle groepen eten in hun eigen lokaal aan een tafel. Op de tafel ligt een van thuis meegenomen
theedoek ter bescherming. Deze theedoek gaat weer mee in de tas en kan thuis gewassen worden
wanneer dit nodig is.
De kinderen mogen ’s ochtends bij het naar binnengaan, wanneer gewenst, hun lunch in de
koelkast in de BSO ruimte zetten.
De school beschikt over een tosti-ijzer. Wie graag een tosti wil eten mag op de volgende dagen
daar 1 broodje voor meenemen. Op maandag groep 1-2, op dinsdag groep 3-4-5 en op woensdag groep
6-7-8. Uiteraard is het eten van een tosti niet verplicht. Er is geen mogelijkheid tot het opwarmen van
warm eten.

Klasbord
Zoals u weet maakt onze school gebruik van Klasbord. Via klasbord houden wij u op de hoogte van alle
leuke en leerzame activiteiten die plaats vinden gedurende het schooljaar.
De klasbordcodes zijn als volgt;
Groep 1-2 code -> YQW-X84
Groep 3-4-5 code -> 54A-2DV
Groep 6-7-8 code -> XRA-7FD
Dûbelspan algemeen -> KET-UPU
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Plantjes bovenbouw
Voor de zomervakantie hebben een aantal leerlingen van de bovenbouw plantjes mee naar huis
genomen om ze in de zomervakantie te verzorgen. Zouden deze kinderen de plantjes maandag weer
mee naar school willen nemen. Dan kunnen wij het lokaal weer een beetje opfleuren.
Alles-in-1
Met de start van het nieuwe schooljaar starten de groepen 3 t/m 8 met een pilot van een nieuwe
methode. De nieuwe methode “Alles-in-1” is een samenhangende methode voor de vakken
handvaardigheid, tekenen, drama, muziek en alle wereld oriënterende vakken.
Naast aandacht voor kennis is Alles-in-1 sterk gericht op het ervaren en oefenen van (21e-eeuwse)
vaardigheden. De methode zorgt voor flexibele inzetbaarheid, differentiatie en afwisseling, wij zijn erg
enthousiast om hiermee te starten.
Om alvast in de agende te noteren
Op dinsdag 1 oktober zal de afsluiting van het eerste project van Alles-in-1 plaats vinden. De ouders van
groep 3 t/m 8 zijn van harte welkom om van 13.00u tot 14.00u hierbij aanwezig te zijn. De kinderen
doen dit door middel van een muzikaal/drama optreden.
Chromebooks
Komend schooljaar starten de kinderen van groep 6/7/8 met een pilot om te werken met chroombooks.
De chroombooks zullen de tablets van Snappet gaan vervangen. De kinderen zullen nog wel met het
programma van Snappet werken maar dan op de chroombooks. Op deze manier kan er meer gebruik
worden gemaakt van andere apps zoals bijvoorbeeld tekstverwerken.

Kalender
Ma 26 aug
Vr 6 sept
Vr 13 sept
Di 1 okt
Woe 2 okt

Eerste schooldag, inloop voor ouders van 8.15-8.30
start vrijdagssamenwerking
GEEN vrijdagssamenwerking i.v.m. Merke Easterwierrum
project afsluiting gr 3 t/m 8. Ouders welkom van 13-14u.
start Kinderboekenweek

