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21 april 2022

Achte âlden,
Van de directie

Het zijn wat gebroken weken in het onderwijs. Steeds moet je
goed nadenken wanneer de school open is, wanneer zijn de
kinderen vrij en welke activiteiten zijn allemaal gepland…
Volgende week verwachten we de kinderen nog op maandag en
dinsdag, daarna begint de meivakantie. Zowel de kinderen als u
als ouders kunnen dan leuke dingen ondernemen en af en toe
lekker uitslapen. Wellicht gaan sommigen zelfs nog even weg.

BSO
Bibliotheek
Koningsspelen
Provinciaal ‘Lyts Frysk Diktee’
Verjaardagen
Agenda

Afgelopen dagen hebben groep 7 en 8 hard gewerkt aan de
entree- en de eindtoets. Wat fijn dat de andere groepen zo goed rekening hielden met hen
door heel zacht te doen op de gangen.

Vanuit de BSO is het al een tijdje stil, er zijn veel ontwikkelingen in de kinderopvang en net
als in het onderwijs is er een behoorlijk personeelstekort. Zodra we vanuit Stichting
Kinderopvang Friesland meer informatie krijgen over de start van BSO of een eventuele
tussenoplossing zullen we dit communiceren. Helaas weten wij op dit moment ook niet
meer.
Vanuit een van de ouders kreeg ik de tip dat de opvang in Oosternijkerk (ook van SKF)
wellicht een tijdelijke oplossing kan zijn voor de ouders die dringend om opvang verlegen
zitten. Voor meer informatie verwijzen we u naar SKF.
Nogmaals: zodra we nieuws hebben zullen we dit communiceren.
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Aanstaande maandag is er weer de mogelijkheid om de biebboeken te
ruilen (i.p.v. morgen).
Er zijn vaak kinderen die graag willen ruilen, maar hun boeken nog
niet hebben ingeleverd. Zou u erom willen denken?

Morgen is het zover! Door het hele land doen kinderen
mee aan de Koningsspelen en ook op de Griffel komen de
kinderen in beweging.
We beginnen de dag met een gezamenlijk ontbijt,
beschikbaar gesteld door de Jumbo. De kinderen hoeven
hiervoor niets mee te nemen.
Ze komen om 8.30 uur (eerder hoeft niet) in hun eigen lokaal.
Na het ontbijt en de landelijke opening gaan de kinderen spelletjes doen rondom school.
Groep 7/8 zal deze spelletjes leiden en we hebben een aantal ouders bereid bevonden om
met de kinderen mee te lopen. Dank daarvoor.
Ondertussen krijgen de kinderen drinken en fruit dus de onderbouw hoeft morgen niets mee
te nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 hoeven alleen hun lunch mee te nemen.
We hopen de kinderen morgen feestelijk gekleed (rood/wit/blauw/oranje) te verwelkomen.
We hebben er zin in!

Vorige week deden Arno Johannes,
Sietske Marije, Jelmer, Doutzen en Renze
mee aan de finale van het ‘Lyts Frysk
Diktee’. Van de 350 kinderen die
meededen mochten 40 deelnemen aan
de finale. We zijn megatrots op onze
leerlingen en in het bijzonder op Renze
Renze Stiemsma wint het Lyts Frysk Diktee 2022 · Foto('s): Provincie Fryslân
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en Jelmer die 1e en 2e werden! Hieronder de link van de website RTVNOF waarop een verslag
van deze wedstrijd staat!
https://www.rtvnof.nl/renze-stiemsma-wint-het-lyts-frysk-diktee-2022/563415/

22 apr.
25 apr.
27 apr.
28 apr
26+27 mei

Koningsspelen
Bibliotheek – boeken ruilen
Koningsdag – alle kinderen vrij
Meivakantie t/m 6 mei 2022 – alle kinderen vrij
Hemelvaartsdag en vrije vrijdag – alle kinderen vrij
22 apr. Meike
Groep 6
23 apr. Tessa
Groep 6
30 apr. Jorn
Groep 4
6 mei
Lysanne
Groep 4
17 mei Frits
Groep 3
19 mei Nanne
Groep 2
‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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