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Inmiddels zijn we al weer drie weken aan de slag na de meivakantie. We zijn deze
periode begonnen op een hele andere manier dan we hadden verwacht. Zonder meester
Jan is alles toch anders, ook al proberen we de normale gang van zaken voor de kinderen
zoveel mogelijk te waarborgen. De personele bezetting is gelukkig niet te veel gewijzigd
zodat er voor de kinderen weinig verandert. We merken dat kinderen erg snel
schakelen, ze gaan makkelijk weer over tot de orde van de dag. De leerlingen hebben nog
veel leuke herinneringen aan meester Jan en hier wordt nog regelmatig over gesproken.
Dit zijn mooie, waardevolle momenten.
In de personeelskamer staat de foto van meester Jan, zodat er voor iedereen de
mogelijkheid is om hier nog even binnen te lopen.
Hoe het volgend jaar allemaal komt is nog onbekend. In overleg met Comprix gaan we
hier binnenkort mee aan de slag. We houden u op de hoogte.
________________________________________________________________
Schoolreisjes
In juni gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreisje. Eerst gaan de groepen 7 en 8 op kamp
naar Ellertshaar. Ze vertrekken maandag 4 juni en komen woensdag 6 juni terug. We
hopen dat ze mooi weer treffen op deze, voor onze school, nieuwe locatie.
Groep 3 t/m 6 vertrekt maandag 11 juni naar Hellendoorn.
Verdere informatie ontvangt u via Social Schools.

Gymkleding voor buiten
Het weer is de afgelopen periode goed geweest en ook de berichten voor de komende
weken zien er goed uit. Daarom willen we de gymles vanaf groep 5 bij mooi weer buiten
gaan geven. Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind(eren) op de gymtijden ook
buitensportschoenen bij zich hebben?

Uitslag IEP-toets
Dit jaar heeft groep 8 net als vorig jaar de Iep-eindtoets gemaakt. Dit jaar hebben we een
voldoende ‘schoolscore’ gehaald. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat alle kinderen de
toets heel goed hebben gemaakt. Alle kinderen scoorden op hun adviesniveau en enkele
kinderen scoorden daar zelfs boven! Wij zijn erg trots op de kinderen uit groep 8. Super
gedaan!
_________________________________________________________________
Geboorte en verhuizing
Ydwer uit groep 1/2b heeft een zusje gekregen. We wensen de familie heel veel geluk
met z’n vijven.
Jurre van Jaarsveld is verhuisd naar de Tijnje. We wensen hem heel veel plezier en
succes op zijn nieuwe basisschool.

Excursie Ketliker Skar
De groepen 6,7 en 8 gaan in juni op excursie naar het Ketliker Skar. Ze gaan hier onder
leiding van een boswachter van het Fryske Gea een veldwerkochtend beleven. De
kinderen gaan hier op de fiets naar toe.
_________________________________________________________________
Toetsweken
Van 11 t/m 22 juni worden de citotoetsen voor het leerlingvolgsysteem weer afgenomen.
We bespreken met de kinderen dat we vooral willen meten wat ze bijgeleerd hebben en
waar we nog extra aandacht aan moeten besteden. We proberen de toetsen op school
niet al te ‘spannend’ te maken en wisselen inspanning af met ontspanning. Tijdens de
contactavond worden de resultaten met de ouders besproken. Ook deze keer worden
vanaf groep 4 de resultaten op school met de kinderen besproken, zodat zij inzicht
krijgen in hun eigen leerproces. Dit levert ons mooie gesprekken op en we merken dat
kinderen het fijn vinden hun eigen resultaten te kunnen bekijken.

Atletiekdag
Donderdag 28 juni gaan de groepen 6 t/m 8 meedoen aan de atletiekdag in Drachten.
Voor die tijd zullen ze nog twee keer oefenen voor de onderdelen speerwerpen,
kogelstoten e.d. om goed voorbereid aan de start te kunnen verschijnen. Deze clinics
worden gegeven door de buurtsportcoaches van Sport Fryslan.
_________________________________________________________________
Data om te onthouden
4/5/6 juni
Schoolkamp groep 7 en 8
11 juni
Schoolreisje groep 3 t/m 6 naar Hellendoorn
11 t/m 22 juni
Cito-toetsweken
12 juni
Groep 6 en 7 excursie Katlijk
14 juni
Groep 8 excursie Katlijk
28 juni
Groep 6, 7 en 8 atletiekdag in Drachten.

