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Nieuwe leerlingen.
Ook deze maand mogen wij weer nieuwe leerlingen verwelkomen. Jilmar Merkus zal op 20 maart 4
kaarsjes uitblazen en is al begonnen met proefdraaien. Bij Yde Hylkema mag op 12 maart de vlag uit
want dan viert hij zijn vierde verjaardag. Wij hopen dat jullie een fijne, leerzame en gezellige tijd bij ons
op school zullen hebben.
Schoolschaatsen.
De laatste les van het schoolschaatsen heeft ondertussen al plaats gevonden. De lessenserie is
afgesloten met een echte Elfstedentocht op de schaats. De kinderen hebben weer erg genoten van de
leuke lessen en bij deze willen wij alle ouders die het vervoer verzorgd hebben nog enorm bedanken.
Zonder rijders zijn dit soort uitjes niet mogelijk!
Bezoek Jopie Huisman museum
Op dinsdag 12 maart staat er voor alle kinderen een bezoek aan het Jopie Huisman museum in Workum
op de planning. Wij zullen ons van 10.00u tot 11.30u in het museum vermaken. Om dit uitstapje door te
kunnen laten gaan hebben wij natuurlijk een flink aantal rijders nodig. U kunt zich opgeven bij juf Gea
(gea.zwaagstra@gearhing.net)
Open dag woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart staat onze open dag op de planning. Iedereen is hierbij natuurlijk van harte
welkom om van 11.15u tot 12.15u een kijkje te nemen binnen onze school. Dus schroom niet en kom
gezellig langs!
Projectweken
Van maandag 25 februari tot en met woensdag 20 maart gaan wij met de projectweken aan de slag. Het
thema kunnen wij alvast verklappen… het thema is “duurzaamheid”. Hoe wij de projectweken precies
gaan invullen blijft nog even een verrassing.
Koningsspelen
De Koningsspelen vallen dit jaar erg vroeg (op 12 april). Om deze reden hebben wij er voor gekozen om
niet mee te doen met de landelijke Koningsspelen. In overleg met de werkgroep, is er voor gekozen om
met alle 6 scholen van OT4 de Koningsspelen plaats te laten vinden op vrijdag 26 april. Binnenkort
ontvangt u hier meer informatie over.
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Schoolreisjes.
Het duurt nog even maar de leerkrachten zijn al druk bezig met het organiseren van de schoolreisjes.
Een leuke dag waar veel kinderen naar uitkijken. De kinderen van groep 1 t/m groep 5 gaan dit jaar,
gezamenlijk met de kinderen van Wiuwert en Easterwierrum, op maandag 24 juni op schoolreisje.
De kinderen van groep 6/7/8 gaan dit jaar, gezamenlijk met de bovenbouw van Wiuwert, op kamp van
maandag 24 juni t/m woensdag 26 juni.
Meer informatie volgt natuurlijk nog, maar u kunt deze data vast in uw agenda schrijven.
Filmen en fotograferen door ouders
De afgelopen periode heeft u het toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal ingevuld.
Door dit formulier weten de leerkrachten precies waar u wel of niet toestemming voor heeft gegeven.
De leerkrachten kunnen niet altijd voorkomen dat er binnen de school of tijdens uitjes ook
foto’s/filmpjes worden gemaakt door ouders. Wij willen alle ouders vragen om met het volgende
rekening te houden;
Het is alleen toegestaan om foto’s en video’s op school te maken na toestemming van de
leerkracht.
Wees terughoudend met het maken van beeldmateriaal
Maak alleen beeldmateriaal voor eigen gebruik
Zet geen beeldmateriaal op websites of social media
Maak een close-up waarop alleen uw eigen kind zichtbaar is
Maak geen beeldmateriaal waar uw eigen kind niet op staat
Wanneer u als begeleider mee bent op een excursie of helpt binnen de school, maak dan
afspraken met de leerkracht over het maken van beeldmateriaal

Kalender
Datum
Ma 18 feb t/m vr 22 feb
Ma 25 feb
Do 28 feb
Vr 8 maart
Di 12 maart
Woe 20 maart
Za 23 maart

voorjaarsvakantie
Fladdertje, poppentheather over zwerfafval. Groep 1/2
uitreiking stemformulier “andere schooltijden”
uiterlijke inleverdatum stemformulier “andere schooltijden”
bezoek Jopie Huisman museum, alle leerlingen
open dag, 11.15u-12.15u
oud papier ophalen

Week 9,10 en 11
Maart (voor de 15e)

projectweek Thema Duurzaamheid
leerlingen gr 8 inschrijven voortgezet onderwijs

