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Evaluatie thuisonderwijs
Naar aanleiding van het thuisonderwijs is er door de (meeste) ouders het
evaluatieformulier ingevuld. Onze dank hiervoor. Zodra we alle formulieren geanalyseerd
hebben zullen we de uitslag hiervan uiteraard met u delen.
Gymlessen groep 3 tot en met groep 8
A.s. vrijdag starten de gymlessen voor de middenbouw en bovenbouw weer op vrijdags.
Omdat we momenteel niet met de bus naar de gymzaal van Mantgum gaan komt de
gymdocent naar onze school om de gymles te verzorgen. Namens de gymdocent dan ook
het verzoek om de kinderen op vrijdag geschikte kleding en schoeisel te laten dragen
voor gym op het plein/veld.
Bericht van onze vertrouwenspersoon
Zit je niet lekker in je vel, heb je stress of voel je je eenzaam omdat je je vrienden nu
weinig ziet? Of heb je verdriet over de scheiding van je ouders. Blijf er niet mee
rondlopen…..praat erover.
Bij steeds meer huisartspraktijken in Súdwest-Fryslân kun je hiermee terecht bij een
Praktijkondersteuner Jeugd. Je kunt vaak al binnen twee weken bij ze terecht.
Ben jij benieuwd waarvoor je bij ze terecht hoe ze te werk gaan? Bekijk dan het filmpje
op het YouTube kanaal: https://youtu.be/OdhsC8y8WmE
Himmeldei
Op woensdag 17 maart doen al onze groepen, in samenwerking met de doarpsmienskip,
mee aan de Himmeldei. Op deze dag zullen wij samen met de leerlingen in het dorp het
zwerfafval weer gaan opruimen. Voor de begeleiding van de groepjes kunnen we nog een
aantal hulpouders gebruiken. Wie ons wil helpen kan zich opgeven bij juf Nelie. We
starten om 10.30 uur en zullen rond 12.00 uur klaar zijn.
Rapporten
Afgelopen week hebben de rapportgesprekken weer plaats gevonden. Het was fijn om de
ouders weer even te zien en te spreken. We kunnen ons voorstellen dat de kinderen hun
rapport nog even thuis willen houden zodat ze het ook aan de rest van de familie kunnen
laten zien. Zou u het rapport daarna weer mee naar school willen geven?
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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
Vrijdag 5 maart
Woensdag 17 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Maandag 19 april

Start gymlessen op veld/plein
Himmeldei
Gearhingmiddag 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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