vrijdag, freed, Friday
13 juli
nr 18

Agenda:
16/07 Schoonmaakavond
18/07 Gr 7 naar de kerk
Afscheidsavond
groep 8
19/07 Laatste schooldag
viering
20/07 Zomervakantie
(t/m 2 sept )
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Uitslag vragenlijst ouders
In maart hebben we alle gezinnen in
de gelegenheid gesteld om vragen
betreffende verschillende onderwerpen over school te beantwoorden.
De respons was 57%. De algemene
waardering (rapportcijfer) voor onze
school is een 7. Op onderstaande
domeinen is de score als volgt:
Een 4 is de maximale score en tussen 3 en 4 is een voldoende score
*Kwaliteitszorg:
2,90
*Aanbod
:
3,10
*Pedagogisch
en didactisch
Handelen
:
3,20
*Schoolklimaat:
3,17
*Zorg en begeleiding:
2,98
*Opbrengsten:
2,80
*Algemeen:
3,10
Vanuit ieder domein komen verbeter
-en bespreekpunten waar wij als
school aan kunnen werken.
Zoals:
-rommelige uitstraling van de school
-communicatie
-pestgedrag
-ambities van de school
De uitslag roept echter ook vragen
op. Want wat wilt u als ouder dan
graag anders zien? Waar wilt u meer
of anders over geïnformeerd worden
en op welke wijze. Wat moeten we
juist niet veranderen?
Om hier inzicht in te krijgen doe ik
bij deze een oproep aan alle ouders
om mee te praten en te denken over
de uitslag van de vragenlijst.

Let op:
16 juli schoonmaakavond
19 juli laatste schooldagviering:musical
[kinderen half twee op
school]

Ronde tafelgesprek
In het nieuwe schooljaar zouden wij
graag met een aantal ouders rond
de tafel gaan en tijdens deze ‘ronde
tafel-gesprekken’ de uitslag nader
analyseren en met elkaar komen tot
concrete verbeterpunten.
Wie wil er meepraten en denken?
U kunt u aanmelden of nadere informatie vragen bij juf Janet .

Tot ziens***Goodbye***Oant Sjen
Zo aan het eind van het schooljaar
komt ook een moment van afscheid
nemen. Uiteraard van de leerlingen van
groep 8. Zij zwermen uit naar scholen
van voortgezet onderwijs in Grou en
Leeuwarden. Wij wensen hen daar
ontzettend veel plezier en succes toe.
Maar door verhuizingen moeten we ook
afscheid nemen van Fardau van der
Schaar en Ben Bijlsma en hun families.
We wensen Fardau veel plezier toe in
Stiens en Ben in Lelystad.
Ook moeten we afscheid nemen van juf
Janine. Zij gaat na de vakantie op de
school in Hurdegaryp aan het werk. We
bedanken juf Janine voor haar inzet bij
ons op school en wensen haar een fijne
groep toe in Hurdegaryp.
Poetsjûn
Moandeitejûn 16 july
fanôf 19.00 oere wolle
we graach yn alle lokalen
poetse. It soe fijn wêze
wannear der in soad âlders helpe kinne.
Wolle jo sels in amer en in doekje meinimme?
Oant moandei!
Laatste schooldag~update
Maandag 16 juli wordt na schooltijd de
tribune op het plein geplaatst. Wie kan
hier bij helpen? U kunt contact opnemen met Jeroen van Dijk, hij coördineert dit. Donderdagavond na de
voorstelling moet deze ook meteen
weer opgeruimd worden. We hopen dat
er dan een paar ouders kunnen blijven
om te helpen om de tribune te ontmantelen.
De voorstelling is van 19.00—20.00 uur
en speelt zich af op het plein.
De kinderen worden donderdag om
13.30 uur op school verwacht.
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Ze mogen drinken en wat fruit mee naar
school nemen. Na de workshops, verzorgd
door circus Saranti, gaan we om 18.00 uur
met alle kinderen op school pannenkoeken
eten en daarna maken we ons klaar voor het
grote optreden.

Start schooljaar 2018-2019

Uiteraard is er deze avond een verloting.
Wanneer u het plein opkomt (dit kan via het
grote plein en via het kleuterplein) en plaats
gaat nemen op de tribune kunt u de lootjes
kopen. Ze kosten € 1,00 per lot en een mooie
aanbieding: 6 loten voor € 5,00. Na afloop
van de voorstelling kunt u de prijzen ophalen.
Ook is er na afloop voor de liefhebbers nog
een nazit op het kleuterplein.

Besite Tsjerke
De nije GVO juf, Sybrig Martens, giet
woansdei 18 july mei de bern fan groep 7 in
besite bringe oan de tsjerke yn ús doarp.
By dizze nijsbrief jout juf Sybrig ek noch
ynformaasje oer wat se de ôfrûne perioade yn
de groepen 5 en 7 dien hat.

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar
valt samen met Merkemoandei. Betekent dat wij
dan ook met een aangepast programma en aangepaste schooltijden beginnen. We beginnen om
10.00 uur; dan gaan we eerst naar de optocht kijken en daarna gaan we in school. ‘s Middags hebben we een voorstelling voor de kinderen. Om
15.00 komen we uit.

Vermist
Sinds het schoolreisje van groep 7/8
wordt er een tas vermist. Het betreft een linnen
tas, waarschijnlijk een Ikea tas met driehoekjes,
geel. Met de volgende inhoud:
jas (groen)
regenpak (broek en jas)
rood gestipte regenlaarzen
toilettas
Waarschijnlijk ook nog wat vieze was. Wie-o-wie
heeft de tas of de inhoud gezien? Wisse zou het
graag weer terug willen hebben.

Wat in GELOK ha wy dat wy hast fakânsje ha,
Wat een GELUK hebben wij dat we zo’n fijn schooljaar
achter de rug hebben,
Afscheidsmiddag groep 8
Woensdagmiddag en avond 18 juli wordt er
afscheid genomen van de kinderen van
groep 8. Met de kinderen, hun ouders en
teamleden gaan we er een gezellige bijeenkomst van maken.

What a HAPPINESS is it to have all these lovely
children at our school,
Wat in GELOK ha wy dat de âlders it hiele jier paraat
stean foar de bern en teamleden,
Al dat GELUK, GELOK en HAPPINESS geven we
vandaag symbolisch aan de kinderen terug.
We wensen iedereen een hele fijne zomer toe. Lekker
van de vakantie genieten en dan zien we iedereen
graag fris en uitgerust op maandag 3 september !
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