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Koningsspelen
Op vrijdag 26 april hebben wij met alle 6 scholen van OT4 de Koningsspelen gevierd met een zeer
geslaagde sportdag.
De kinderen van groep 1-2 hadden een vossenjacht door Easterwierrum en de kinderen van groep 3 t/m
groep 8 hadden verschillende sportieve clinics. Het was al met al een zeer geslaagde dag en bij deze
willen wij alle hulpouders hartelijk bedanken!
Ziekenboeg
Juf Martha (onze school assistent) en meester Wil ( onze klusjesman/technische dienst) zitten in de
lappenmand. Zij zullen helaas de komende tijd niet aanwezig zijn op school en we wensen hun heel veel
beterschap.
Schoolkaatsen
Op vrijdag 10 mei, 17 mei, 24 mei en 7 juni zullen er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 weer
kaatslessen plaatsvinden tijdens de gymles.
De lessen vinden plaats op het sportveld dus het zou fijn zijn als de kinderen geschikte kleding en
schoeisel dragen.
Opening schoolplein.
Op 13 juni zullen wij op een feestelijke wijze het vernieuwde schoolplein officieel openen. Meer info
volgt later.
Bereikbaarheid leerkrachten
Buiten de rapportgesprekken en facultatieve oudergesprekken om zijn de leerkrachten uiteraard
bereikbaar voor andere zaken die u met de leerkracht wilt bespreken. U bent dan natuurlijk altijd van
harte welkom om de school even binnen te lopen. Wanneer het om dringende zaken gaat zijn de
leerkrachten telefonisch bereikbaar op de schooltelefoon. Bij minder dringende zaken kunt u een mail
naar de betreffende leerkracht sturen ( de mailadressen zijn te vinden op de schoolwebsite). In overleg
met de leerkracht kunt u in zeer uitzonderlijk gevallen de leerkrachten op hun mobiele telefoon
nummer bereiken.
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Formatie
Op dit moment zijn wij nog druk bezig om de formatie rond te krijgen voor komend schooljaar. Zodra
hier meer over bekend is hoort u dit van ons.
Meester en juffendag
Op woensdag 5 juni zal onze jaarlijkse meester en juffendag weer plaats vinden. Dit jaar gaan we naar
het Nannewiid in Oudehaske
Voor groep 1/2/3 staat het veenmannetjespad op het programma. In kleine groepjes gaan de kinderen
langs verschillende opdrachten. Voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8 zal er een spellenparcours uit
gezet worden.
Denk hierbij aan; natuurmemorie, vogel blinddoekspel, eekhoorn-boommarterspel, ratten en
raven,moerasoversteek).
Als iedereen klaar is, is er nog tijd om te vrij spelen en hutten te bouwen, polsstokspringen en/of
watersysteembouwen.
Om dit uitje mogelijk te maken zijn wij opzoek naar rijders/begeleiders. We vertrekken deze ochtend om
8.30u en zijn rond 12.15u weer terug bij school. Opgave kan bij juf Gea
Schoolzwemmen
Op donderdag 6, 13 en 20 juni staan de zwemlessen van het project Fit en veilig in het water voor groep
3 tot en met groep 8 weer op de planning. De kinderen gaan ’s middags met de leerkrachten naar het
zwembad in Wommels. De kinderen krijgen daar zwemles van een gediplomeerd zwemdocent. De
nadere info volgt later.
Om de zwemlessen mogelijk te maken hebben we wel rijders nodig. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf
Nelie en juf Amanda.
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Kalender
Vr 10 mei
Za 18 mei
Vr 24 mei
Do 30 mei t/m zo 2 juni
Woe 5 juni
Do 6 juni
Ma 10 juni
Di 11 juni
Do 13 juni
D0 13 juni
Do 20 juni
Ma 24 juni
Ma 24 juni t/m wo 26 juni
Do 11 juli

schoolkaatsen gr 3 t/m gr 8 tijdens gymles
oud papier ophalen
schoolkaatsen gr 3 t/m gr8 tijdens gymles
Hemelvaart weekend, alle kinderen vrij
meester en juffen dag
schoolzwemmen gr 3 t/m 8
Pinkstermaandag, alle kinderen vrij
studiedag team, alle kinderen vrij
opening schoolplein + koffie drinken ouderen
schoolzwemmen gr 3 t/m 8
schoolzwemmen gr 3 t/m 8
schoolreisje groep 1 t/m groep 5
schoolkamp groep 6/7/8
laatste schooldag en aansluitend zomervakantie

Week 22/23/24

cito toetsen

Week 26

rapporten mee + rapport gesprekken

