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Let op: vrije dag kinderen
Aankomende maandag 25 juni zijn
alle kinderen vrij ivm een vergaderdag van het team.

27/06 MR
02/07 Teamvergadering
06/07 Rapport mee

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Vanuit de methode Goed Gedaan
worden de lessen voor sociaalemotionele ontwikkeling aangeboden
In alle groepen staat hetzelfde onderwerp centraal, maar wordt er aan
andere inzichten en vaardigheden
gewerkt.
De komende periode staat het onderwerp “Kiezen” centraal. Inzichten en vaardigheden die aan de orde
kunnen komen zijn:
Gr 1-8: Eerst denken dan doen; bedenk wat de gevolgen van je keuzes
zijn.
Gr 3-8: bewust zijn dat eigen keuzes
ook eigen verantwoordelijkheid met
zich meebrengt
Gr 3-8: weten dat het goed is om
jezelf even op ‘stop’ te zetten

Op ‘e Swalk
Op freed 13 july gean de bern fan groep
7/8 swalkjen troch ús provinsje. It is de
bedoeling dat bern yn auto’s in speurtocht dwaan geane en sa by kulturele
hichtepunten fan ús provinsje delkomme. We ha hjir wol âlders by nedich.
Wa wol mei de bern op paad? Graach
opjaan by juf Vera as klasse âlder Janneke Tijssen.
Week indeling kalender
De oplettende kijker is het vast al
opgevallen dat op de schoolkalender
twee keer week 26 staat. Dit is natuurlijk een foutje… u moet dus even doortellen...

Opgave oudergesprekken
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook
de opgave om in te tekenen voor de
oudergesprekken. De kinderen
krijgen vrijdag 6 juli hun rapport
mee naar huis.
Aanwezigheid juf Hilde en juf
Marina

Let op:
25 juni zijn de kinderen
vrij!
16 juli schoonmaakavond
19 juli laatste schooldagviering:musical
[kinderen half twee op
school]

Alhoewel juf Hilde en juf Marina zo
nu en dan op school zijn, zitten ze
nog wel in ‘de ziekenboeg’. En dit zal
ook tot aan de vakantie zo blijven.
Betekent voor groep 1 dat juf Karin
en juf Beitske hun juffen nog zijn.
Op woensdag is juf Mettie voor gr
7/8 op school. Het lukt niet om een
vaste vervanger voor gr 5/6 op
donderdag en vrijdag te vinden.
Het wordt voor deze groep per week
bekeken óf en welke invaller
beschikbaar is. Omdat juf Hilde haar
werkzaamheden wel wat kan uitbreiden hebben we afgesproken dat zij
op de ochtenden les gaat geven aan
groep 5 in het tussenlokaal.

Welkom ~ Welcome ~ Wolkom
Ruben Pebesma en Emma Klomp (zusje
van Imke en Anne Maud) zijn 4 jaar
geworden en zitten nu bij ons in groep
1. We wensen hen veel plezier toe op
de Trije Doarpenskoalle.
Skoalreiskes
Dizze wike stiene de skoallereiskes sintraal. De bern fan gr 7/8 binne trije dagen op kamp west yn Earnewâld. De
bern fan gr 1/2 ha nei Sanjesfertier yn
Feanwâlden west. Yn de bus binne de
bern fan gr 4-5-6 nei Slagharen west.
En as allerlêste binne de bern fan gr 3
nei Duine Zathe west. De reiskes wiene
tige slagge en de bern en de begelieders ha it bot nei de sin hân. Yn de
groepsapps binne al prachtige foto’s
foarby kaam. Elts dy’t meiholpen ha:
tige tank hjir foar!
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Laatste schooldag~update

W

Voor de ‘musical’ hebben we ouders nodig die
willen helpen om de tribune op te zetten. Het
is nog niet helemaal bekend wanneer we dat
kunnen doen, maar hoogstwaarschijnlijk
donderdagochtend. Wie kan er dan helpen?

Pinksteren
Pinksteren valt 50 dagen na Paasdag.

Ook zouden we graag hulp hebben van
ouders die vanaf 13.30 kunnen helpen bij de
workshops die de kinderen krijgen.
U kunt u aanmelden bij meester Arnold of bij
één van de andere leerkrachten.

ist u dit over . . . . JUNI? .

Wereldkampioenschap voetbal
Om de vier jaar is er het Wereldkampioenschap
voetbal, kortweg WK. Dit jaar wordt het gehouden in
Rusland en is Nederland helaas niet van de partij.

Midzomerfeest
In Scandinavische landen wordt het Midzomerfeest gevierd op 21 juni. Vroeger was dit op 24 juni, drie dagen na
de eigenlijke zonnewende. Het is de periode met de langste dag van het jaar.
Speciale dagen in juni:

MR nieuws; even voorstellen:
Ik ben Andrea van der Wal. Moeder van Jesse
Brand en Sverre. Vanaf april gaat Jesse Brand
naar school. In de nieuwsbrief las ik dat
school op zoek was naar leden voor de medezeggenschapsraad. Ik dacht dit is een mooie
kans om te integreren in het schoolleven. Ik
heb er dan ook veel zin in.
Brief Proloog over privacy
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief
van Proloog over de aangepaste privacy wetgeving. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt iedereen het vernieuwde
formulier waarop u kunt aangeven in
hoeverre u toestemming verleend voor het
plaatsen van oa beeldmateriaal.
Lezen in de vakantie
De vakantie staat voor de deur, maar ook dan
is het belangrijk dat kinderen blijven lezen.
Zo kunnen we een ‘zomer-lees-dip” voorkomen. In bijgevoegde informatie vindt u een
leuke boekenlijst. Ook is het mogelijk om
gratis de vakantiebieb-app te downloaden.
Cleaning evening
On Monday the 16th of July
we organize a cleaning
evening. We want to clean
cabinets, chairs, computers, tables, windowsills
and all kind of other toys.
We hope te see a lot of parents at this evening.

20 juni: Wereldvluchtelingendag. Dit is een speciale herdenkingsdag sinds 2000, in het leven geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het lot van de vluchtelingen en om meer begrip voor de vluchtelingen te vragen.
Wereldvluchtelingendag wordt in meer dan 100 landen gehouden. 20 juni werd als datum gekozen omdat in een aantal
Afrikaanse landen reeds Africa Refugee Day werd gehouden

Meer weetjes over juni
Een koude periode in juni wordt wel eens schaapscheerderskou genoemd.
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