JUNI 2019

9 Daphne Hoogland
10 Milan de Haan
10 Geartsje Feenstra
15 Nora van Kammen
25 Marije van der Wal
26 Elbrich Kloosterman
28 Rienk Reijenga
28 Arjen Atsma
Iedereen van harte gefeliciteerd!!! We wensen jullie een heel fijne dag.
10 min. Gesprekken
Op dinsdag 25 juni ’19 is er nog de gelegenheid om in gesprek te gaan met de
leerkracht van uw kind. Deze gesprekken zijn vrijwillig, u hoeft niet te komen. Wel kan
het zo zijn dat de leerkracht u vraagt om even te komen. Deze week zullen we op
ouderportaal de inschrijflijsten openen. Zodra dit klaar staat, hoort u dit van ons.
Ouderbijdrage
De meeste ouders hebben inmiddels de ouderbijdragen betaald. Hartelijk dank
daarvoor. Er zijn helaas ook een aantal ouders die het waarschijnlijk vergeten zijn. Dat
geeft niet maar het is wel fijn wanneer de ouderbijdragen voor de schoolreizen
betaalt zijn. Denkt u er nog even aan?
TSO: Wie helpt ons uit de brand?!
Tijdenlang hebben wij gebruik mogen maken van een aantal ouders die van 11.4512.45 met een aantal groepen gingen eten en naar buiten gingen. Helaas hebben
beide nu aangegeven hiermee te willen stoppen.
Wij zijn dus dringend op zoek naar een aantal papa’s, mama’s, pake’s en/of beppe’s.
(ooms en tantes mogen ook) die ons willen helpen. Tegenover staat een bijdrage per
uur, de dank van het team en de prachtige omgang met kinderen. Wilt u wat meer
informatie? Mail dan even naar t.zasburg@cbo-nwf.nl
Laatste schooldag
De laatste schooldag is dit jaar op vrijdag 12 juli. Deze dag gaan de kinderen allerlei
leuke dingen doen. De kinderen zijn wel gewoon 12:15 uur uit. Voorafgaand aan deze
dag zal de leerkracht van uw kind u berichten over wanneer er tassen mee mogen
naar school voor het opruimen en meenemen van spullen naar huis. In deze laatste
week wordt in principe geen verlof meer gegeven.
Formatie en groepenindeling
Wij hebben bijna de groepenindeling rond. Zodra deze bekend is, zal deze met u
worden gedeeld. Het streven is uiterlijk 21 juni. We kunnen er niet omheen dat
sommige groepen veranderd gaan worden. Ook hierover wordt u geïnformeerd.
PBS. Waar werken we de komende tijd aan.
De komende tijd werken we aan hoe we werken op het leerplein en in de klas. Ook
zetten we in dat we het schooljaar plezierig met elkaar afsluiten.
Schoolplan
Ondertussen zijn we ook druk bezig met het schoolplan voor 2019-2023. Zodra deze af
is, dan ontvangt u deze. Speerpunten zijn vooral hoe we gepersonaliseerd leren vorm
willen geven, gaan we bezig met de implementatie van een nieuwe rekenmethode,
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Wie zijn er jarig de komende maand.

willen we de ouderbetrokkenheid vergroten en onze identiteit als school beter neerzetten.
Schoolreizen
de groepen 1-2 gaan maandag 24 juni met de groepen 1-2 van de Martena naar
Sanjesfertier. De groepen 3-6 gaan woensdag 19 juni naar Duine Zanthe en de groepen 7-8
gaan van woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni naar Kollumerpomp.
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