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Belangrijke data april:
Maandag 27 maart
Maandag 27 maart
Dinsdag 28 maart
Donderdag 30 maart
Maandag 3 april
Woensdag 5 april
Donderdag 13 april
Vrijdag 14 april
Maandag 17 april
18, 19, 20 april
Woensdag 19 april
Vrijdag 21 april
Maandag 1 mei
Maandag 1 mei
Woensdag 3 mei
Vrijdag 5 mei

: Studiemiddag OT Nannewiid De kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
: Rots & Watertraining groep 4 t/m 7
: Maandsluiting 8.30 uur, verzorgd door groep 8
: Schoolfotograaf
: Rots & Watertraining groep 4 t/m 7 (ouders mogen meedoen)
: Oud papier: Ingedeeld zijn de families S. de Jong en J. Kremer 18.15
uur aanwezig zijn in de Julianastraat.
: Lente/Paasfair alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij i.v.m.
voorbereiden.
: Goede Vrijdag vrije dag
: Paasmaandag vrije dag
: Eind cito groep 8
: Rots & Watertraining groep 4 t/m/ 7
: Koningsspelen alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij, vakantie tot 1
mei
: Weer naar school
: Rots & Watertraining groep 4 t/m 7
: Oud papier: Ingedeeld zijn de families K. Schelfhorst en R. Hoeksma
18.15 uur aanwezig zijn in de Julianastraat.
: Bevrijdingsdag vrije dag

Data om alvast te noteren:
Rots & Water 4 t/m 7 : 8 mei en 15 mei (slot)
GC/MR/OR
: 8 mei en 19 juni
Dorpsfeest
: 18 t/m 21 mei
Maandsluiting 1 t/m5 : 30 mei
Maandsluiting 6/7/8 : 29 juni
Ouderavond
: 7 juni (gezamenlijke ouderavond GGD Jeugdgezondheid; SKIK

Schoolreisje 1/2
Schoolreisje 3/4/5
Schoolreisje 6/7
Schoolreisje 8
Studiemiddag

5 april
5 april
10 april
12 april
18 april
18 april
25 april

Kinderopvang; Sociaal wijkteam Fryske Marren & Miks-Welzijn).
: 4 juli
: 7 juni
: 5,6,7 juli
: 28,29,30 juni
: 11 mei, de kinderen zijn om 12 uur vrij

Eelco van der Veer (12 jaar) - groep 8
Laura van der Sluis (12 jaar) - groep 8
Norah Volkers (6 jaar) - groep 1-2
Maureen van Veen (12 jaar) - groep 8
Mirthe Bles (9 jaar) - groep 4-5
Jildou Hoekman (7 jaar) - groep 3
Lars Verschut (7 jaar) - groep 3

De rapporten: Wilt u de rapporten meenemen/meegeven naar school en aan de leerkracht
van uw kind geven. We willen de rapporten graag voor de meivakantie weer op school
hebben.
NLdoet: Er is zaterdag 11 maart veel werk verzet, zowel buiten als binnen! Het plein ziet er
mooi uit, de moestuin is aangelegd en binnen is het technieklokaal geverfd! Namens de
kinderen en het team, bedankt vrijwilligers!
Zieke leerling: Het bleek dat soms ziek geworden leerlingen zelfstandig naar huis mochten
van hun ouders. De regel is dat wanneer uw kind gedurende de lesdag ziek wordt school
contact met u opneemt. U of een oppas kan de leerling ophalen van school. Een leerling
mogen wij niet zelfstandig naar huis laten gaan.
Verlof vragen: Er bestaan wettelijke regelingen voor het verlenen van verlof. Er bestaat geen
snipperdag regeling. Voor extra vakantiedagen en/of lange weekenden kunt u geen verlof
aanvragen. In dit geval wordt dit als ongeoorloofd verzuim geregistreerd. Heeft u een
verlofaanvraag dan kunt u dit aanvragen bij de directie, Rina Franke. Verlof verlenen is
gebonden aan de regels van de leerplicht. U kunt verlof aanvragen bij: verhuizing; bijwonen
huwelijk gezin/familie; ernstige ziekte gezin/familie; overlijden gezin/familie; viering
reguliere jubilea

Open dag: De Open dag was goed voorbereid, de school zag er van binnen en buiten goed
uit. De leerkrachten hadden rekenactiviteiten voorbereid i.v.m. De Grote Rekendag. In alle
groepen werd op verschillende manieren gerekend, zowel binnen als buiten. Ouders en
pakes en beppes hebben gedurende de dag een kijkje genomen in de klassen.

Paasfair: Er wordt al druk gewerkt aan verschillende werkjes, de projectgroep heeft leuke
activiteiten bedacht en is druk bezig met de voorbereiding. De Paasfair start om 15.30 uur en
is tot 19.00 uur.
Noodnummers: Wanneer uw telefoonnummer of het noodnummer verandert, wilt u dit dan
doorgeven aan school.
Lezen: Uit verschillende onderzoeken blijkt uit dat voorlezen en zelf lezen erg belangrijk is
voor de lees- en taalontwikkeling van kinderen. Op school wordt er veel aandacht aan het
lezen gegeven, wanneer u thuis voorleest of uw kind leest zelf per dag bevordert dit het
leesproces van het kind nog meer. José Schraven heeft tijdens de studiedagen benadrukt dat
kilometers maken met lezen en regelmatig korte oefenmomentjes creëren tijdens de dag,
het lezen, spelling en woordenschat ten goede komt. Op school geven we nu dagelijks
dicteetjes en lezen we op verschillende momenten van de dag, o.a. racelezen. Dit is
woordjes lezen op tijd, kinderen ervaren zelf dat ze vooruitgaan, dit stimuleert. Belangrijk is
dat kinderen plezier in lezen hebben en houden, samen naar de bibliotheek gaan, samen
lezen en over boeken praten werkt ook stimulerend.

