Nieuwsbrief
maart 2019

Judolessen.
De judolessen voor groep 3 t/m groep 8 starten deze week weer. De lessen zullen plaatsvinden op
vrijdagochtend in de Dojo van sportschool Akkermans in Wommels. De kinderen gaan hier met de
gymbus naar toe.
De judolessen zullen gegeven worden op 8 maart, 22 maart, 5 april en 12 april (onder voorbehoud)
Aandacht voor de kleding e.d. van de kinderen tijdens de judolessen:
Iets met lange broekspijpen (trainingsbroek/joggingsbroek! Of anders een oudere stevige lange
broek)
Iets met lange mouwen
Geen sieraden
Blote en schone voeten
Korte nagels a.u.b.!
Staking vrijdag 15 maart.
Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende
regeringen niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.
Op school heeft u dit helaas ook al kunnen merken. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak
binnen de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen werken. Wanneer het niet
anders kon, werd een klas leerlingen verdeeld over andere klassen of zelfs naar huis gestuurd.
Op die manier krijgen echter alle leerlingen te weinig aandacht. En wordt het steeds moeilijker de
kwaliteit van onderwijs, waar wij voor staan, te garanderen.
Het stakingsrecht is een individueel recht. Het is aan leerkrachten zelf of ze willen deelnemen. Het
besluit om een school wel of niet te sluiten, ligt bij het team en de directeur zelf.
Al onze scholen hebben besloten hun deuren te sluiten, er zal op vrijdag 15 maart dus geen les
worden gegeven. Wij vragen u opvang voor u kind(eren) te regelen want de school blijft deze dag
gesloten.
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!
Rapporten:
Foar de foarjiersfakansje hawwe de rapport petearen plak fûn. Fansels wolle jim graach it rapport efkes
rêstich trochlêze en it faaks oan famylje sjen litte.
De rapporten wurde altyd op skoalle bewarre dus soene jo der oan tinke wolle, dat it meikoarten wer
meinommen wurdt nei skoalle ?
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Projectweken
Op maandag 4 maart zijn wij met de projectweken gestart en werken hier tot en met woensdag 20
maart aan. Het thema is “duurzaamheid” en we hebben al verschillende activiteiten gedaan. Zo hebben
er al lessen plaatsgevonden over afval, we zijn bezig muziekinstrumenten te maken en de onderbouw
heeft al kunnen genieten van een prachtige voorstelling van het poppentheater. Voor volgende week
staat onder andere een museumbezoek en de himmeldei op de planning.
Nieuws vanuit de schoolpleincommissie
Op het schoolplein zit de vaart erin de laatste tijd. Het talud is inmiddels gerealiseerd en de kinderen
maken er flink gebruik van 😊.
Het bootje voor de onderbouw zal dinsdag 16 april geplaatst worden, waarmee we de hoek bij de
peuterspeelzaal kunnen afronden.
Voor het podium willen we nog graag een soort tribune maken met zitpaaltjes en dan hebben we de
meeste onderdelen voor het plein kunnen realiseren.
Ook qua financiën zijn we bezig met de afronding. Een aantal fondsen hebben vooraf uitgekeerd en van
de andere fondsen worden de toegezegde gelden nu opgevraagd. We ontvangen deze bedragen na
aanlevering van bewijsstukken zoals facturen, foto’s van de realisatie en bankafschriften.
In totaal is, door acties van school en de bijdragen van de fondsen, een bedrag van ruim € 24.500
opgehaald. Na alle uitgaven houden we nog een klein bedrag over wat we in overleg met de kinderen
zullen besteden aan het plein.
De schoolpleincommissie.

Vrijwilliger tuinonderhoud gezocht
Tot voor kort hield de familie Noordenbos samen met hun kleinzoon altijd onze groenstrook rondom de
school erg netjes. Na 35 jaar heeft de familie aangegeven hier graag mee te willen stoppen. Wij zijn nu
opzoek naar een nieuwe vrijwilliger die dit voor ons wil gaan doen, uiteraard tegen een vrijwilligers
vergoeding. Het gaat voornamelijk om het maaien van het gras dus u dient wel zelf in het bezit te zijn
van een grasmaaier. Wie o wie zou ons willen helpen de tuin netjes te houden? U kunt zich aanmelden
bij juf Gea (gea.zwaagstra@gearhing.net)
Uiteraard willen wij familie Noordenbos heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet!
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Traktaties
Wanneer uw zoon of dochter jarig is wilt u dit natuurlijk vieren met een traktatie. De jarige mag op
school in de eigen klas trakteren en langs de andere klassen gaan om de leerkrachten wat op de
verjaardagskaart te laten schrijven.
De laatste tijd valt het ons erg op dat de traktaties vaak flink uitgebreid en erg ongezond zijn.
Als school zijnde vinden wij een gezonde levensstijl belangrijk. Wij willen u dan ook vragen om een
gezonde traktatie voor te bereiden bij een verjaardag.
Groente en Fruit eten heeft veel voordelen:
•
Groente/Fruit eten draagt bij aan een gezond gewicht.
•
Kinderen kunnen zich beter concentreren na het eten van fruit dan na het eten van
snoep/zoetigheid (vanwege de ‘suikerdip’)
•
Jong geleerd is oud gedaan. Als kinderen op jonge leeftijd kennis maken met fruit, is de kans
groter dat ze meer fruit eten op latere leeftijd.
•
Fruit is beter voor de tanden dan het eten van snoep en snacks.
Een tip…. www.gezondtrakteren.nl
Wij hopen op uw medewerking.

Kalender
Datum
Ma 11 maart
Di 12 maart
Woe 13 maart
Vr 15 maart
Woe 20 maart
Za 23 maart
Week 9,10 en 11
Maart (voor de 15e)
Di 2 april
Woe 17 april

gastles “zwerfval” voor gr 3 t/m gr 8
bezoek Jopie Huisman museum, alle leerlingen
himmeldei
landelijke staking, school gesloten
open dag, 11.15u-12.15u
oud papier ophalen
projectweek Thema Duurzaamheid
leerlingen gr 8 inschrijven voortgezet onderwijs
schoolfotograaf
Route 8 eindtoets groep 8

