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Schooljaar 2020-2021

17 juni 2021

In dit Skoallepraatsje:
Achte âlden,
Van de directie

Groep 8 mocht vanmorgen vertrekken op de fiets naar
kamp. We wensen ze vanaf hier een fantastische tijd toe,
waarin ze nog even mogen genieten van elkaar voordat
ze straks allemaal hun eigen weg gaan.
Het einde van het schooljaar is in zicht. We ronden de
laatste toetsen af, gaan op de studiedag aan de slag met
ons onderwijs en maken plannen voor komend
schooljaar. We hebben afgelopen week
sollicitatiegesprekken mogen voeren voor de vacature in
7/8. Verderop in deze nieuwsbrief staat de formatie voor
komend schooljaar.

Rapport
Bibliotheek
Formatie
Corona-maatregelen
Informatie voor de ouders van groep 1
en 2
Agenda
Turnen & acro

Afgelopen week ontving ik een telefoontje van de Jumbo
in Dokkum: wij hebben ijsjes gewonnen voor de hele
school! Ik stond uiteraard even perplex. Er was dus een winactie op de facebooksite van de
Jumbo Dokkum en schijnbaar is onze school flink gepromoot door ouders en dorpsgenoten!
Dank jullie wel allemaal! Op de laatste schooldag komen ze langs. Een fijn en fris vooruitzicht.

Mocht u het rapport van uw kind nog thuis nog hebben liggen, wilt u deze dan in de
komende weken weer meegeven naar school?

Elke vrijdagochtend wordt de bibliotheek gerund door ouders, hoewel dit het afgelopen jaar
soms een beetje anders liep door de maatregelen. De moeder van Anke stopt ermee, omdat
Anke van school gaat. Dank voor je inzet, Ingrid!!
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De biebmoeders zoeken versterking. Je kunt je opgeven bij Hilda Wissman om mee te
draaien of informatie op te vragen. Een biebvader behoort natuurlijk ook tot de
mogelijkheden!

Komend schooljaar draaien we weer met 4 combinatiegroepen:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1/2

Juf Alie B.

Juf Alie B.

Juf Martje

Juf Martje

Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
OA/LO

Juf Alie
Juf Henny
Juf Anita
Juf Elisabeth

Juf Alie
Juf Henny
Juf Anita
Juf Pietsje

Juf Alie B./Juf
Martje
Juf Henny
Juf Baukje
Juf Anita
Juf Pietsje

Juf Alie
Juf Baukje
Juf Ria
Juf Elisabeth

Juf Alie
Juf Baukje
Juf Ria
Juf Elisabeth

We hebben afgelopen week gesprekken gevoerd met sollicitanten voor de baan in groep 7/8.
We hebben hieruit juf Ria kunnen kiezen. Juf Ria heeft de afgelopen jaren gewerkt in
Rinsumageest en komt volgend jaar ons team versterken. In het nieuwe schooljaar stelt ze
zich voor in de nieuwsbrief.

Er komen steeds meer versoepelingen. Of wij hier voor de zomervakantie al van mee mogen
profiteren horen we binnenkort. Voor u als ouder is met name de laatste schoolweek
interessant. We hopen het afscheid van groep 8 met de ouders te kunnen organiseren, net
als de musical van groep 7 en 8. We gaan er een beetje van uit dat dit moet gaan lukken met
de eigen ouders van deze groepen. Wanneer dit definitief door kan gaan zullen de
leerkrachten u via Parro op de hoogte stellen.
Op de laatste schooldag, donderdag 8 juli, hopen we met de hele school het jaar gezamenlijk
af te kunnen sluiten… of dit door kan gaan hangt af van de regels omtrent clustervorming.
Mocht dit niet lukken, dan zal in elke klas apart een afsluiting zijn.
We hopen en gaan ervan uit dat we volgend schooljaar een ‘normaal’ schooljaar kunnen
draaien.
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Op maandag 5 juli a.s. gaan we met de kleuters op Natuuravontuur!
De kinderen worden deze dag op de gewone tijd op school verwacht. Ook nemen ze zoals we
dat gewend zijn op maandag een pauze- en lunchhap mee naar school.
Afhankelijk van het weer uiteraard, mogen de kinderen kleren en schoenen aandoen die
warm zijn en tegen een stootje kunnen.
Om ongeveer 9.30 uur vertrekken we met auto’s naar de Van Sytzemawei in Driezum. Hier
wacht gids Annemarie van der Molen ons dan al op om ons mee te nemen en te begeleiden
op het Natuuravontuur.
“Natuuravontuur is een echte doe-excursie, buitenspelen en leren tot je groen ziet! Rinsma
Pôle is een onbekend, maar prachtig natuurgebied aan de Swemmer met kronkelpaadjes,
water en heuvels.
De kinderen gaan de natuur spelenderwijs ontdekken en o.a. camoufleren, verstoppen,
kleine beestjes zoeken en een natuurschilderij maken.”
Rond 12.00 uur zijn we weer terug op school; wat zullen de boterhammen lekker smaken na
zo’n ochtend spelen in de natuur! Na gezellig napraten en nog even lekker rustig spelen op
school, komen we dan net zoals anders, om 14.30 uur uit school.
Het vervoer voor deze ochtend is al rond. Binnenkort komt de auto-indeling via een bericht
op PARRO naar u toe. Het is de bedoeling dat eenieder, in overleg met de betreffende
chauffeur, van tevoren alvast zelf een stoelverhoger in de betreffende auto plaatst.
We hopen op mooi weer en een prachtig uitje samen!
Met hartelijke groeten, juf Martje en juf Alie b.
PS: Het is raadzaam de kinderen thuis (nogmaals) te checken op eventuele tekenbeten.
17-18 juni
28+29 juni
30 juni
2 juli
6 juli
8 juli
9 juli

Kamp groep 8
Studiedagen – alle leerlingen vrij
Skoallekeatsen
Schoolkrant
Alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
Laatste schooldag
Start zomervakantie
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