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Maandag 19 april 2021
Personeel
Twee berichten die via Klasbord al voorbij gekomen zijn, maar omdat het zulke mooie
berichten zijn zetten we ze ook nog een keer op de nieuwsbrief. Allereerst is juf Elizah
op maandag 29 maart bevallen van Benthe Maria. We feliciteren juf en haar man Patriek
van harte met dit geweldig mooie nieuws en wensen hen een hele prettige
kraamperiode toe. Op Klasbord (Alle ouders) is een foto van Benthe Maria geplaatst.
Woensdag 7 april zijn meester Harm en zijn vriendin Lydia getrouwd in de vorm van
een geregistreerd partnerschap. We feliciteren het koppel van harte met deze
bijzondere stap. Ook van deze bijzondere gebeurtenis is op Klasbord een foto gezet.
Nieuwe leerlingen
Maar liefst twee toppers erbij op
school. Jesse is op 1 april jl. jarig
geweest en Sietse zijn verjaardag
was afgelopen zaterdag 17 april.
Beide mannen zijn 4 jaar
geworden en dat betekent dat ze
naar de ‘grote’ school mogen.
Leuk dat jullie er zijn jongens en
veel plezier in groep 1!
BSO
Er is dit schooljaar de mogelijkheid om BSO aan te vragen bij ons op school. Tot nu toe
is het nog niet gelukt om een groep te beginnen, maar heeft u belangstelling dan kunt u
contact opnemen met stichting kinderopvang Friesland. Opgeven kan via deze link:
Inschrijven. Bij voldoende belangstelling kan er mogelijk een groep opgestart worden.
Doekoe
De Doekoe scholenactie van Coop is terug. Vanaf vandaag kan er weer gespaard worden
voor sport- en spelmaterialen voor onze school. Winkelt u bij de Coop, dan kunt u de
Doekoepunten die u krijgt doneren aan school. Van de gespaarde punten kunnen wij
vervolgens sport- en spelmateriaal aanschaffen voor op het plein. Daarnaast maken we
ook kans op een speltoestel van maar liefst € 8000,00. Bij voorbaat dank!
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Koningsspelen
Op vrijdag 30 april vieren we de Koningsspelen. De
ochtend staat in het teken van spelletjes en samen
spelen. We hopen er een gezellige dag van te maken. De
schooltijden zijn net als anders.

MQ-scan juf Gaby
Onlangs heeft juf Gaby de motorische vaardigheden van de kinderen in beeld gebracht
met de MQ-scan. Hieronder een bericht van juf over de uitslag.
De uitslag(en) van de MQ-test(en) van uw kind(eren).
De buurtsportcoach (Gaby Stienstra) beschikt over de rapportages van de uitslagen.
De rapportage is automatisch door het MQ programma opgesteld op basis van de tijd die
uw kind nodig had om het parcours af te leggen. Daarnaast zijn eventuele bijzonderheden
vermeld, bijvoorbeeld ‘heeft moeite met koprol’. De rapportage wordt ook met de intern
begeleider of betreffende leerkracht van de school besproken en mochten er
bijzonderheden zijn, dan neemt deze contact met u op.
Tijdens de gymlessen zal er extra aandacht worden besteed aan bewegingsonderdelen
(bijv. balanceren of klimmen en klauteren) die vanuit de analyses van de MQ-scan per
groep of per school opvallen.
Wilt u de rapportage van uw kind ontvangen of heeft u vragen over de uitslag, dan mag u
mailen naar het volgende adres: gaby@sportfryslan.nl
Koningsdag en meivakantie
Op dinsdag 27 april is het Koningsdag en tussen 1 en 15 mei is het meivakantie. De
kinderen zijn deze dagen vrij.
Help pake en beppe de vakantie door
Omdat musea tijdens de voorjaarsvakantie
dicht waren, is ‘Help Pake & Beppe De
Vakantie Door’ eenmalig verplaatst naar de
meivakantie (4 t/m 7 mei). Maar het is nog
wel onduidelijk of de musea dan wél open
mogen.
Natuurlijk hopen we van harte dat Friese
musea dan – voor de 20ste keer – duizenden
enthousiaste kinderen mogen ontvangen, ook
van uw school. Traditioneel hebben zij gratis
entree ‘op vertoon’ van hun pake of beppe (of
een andere volwassene) en zijn er allerlei
leuke en leerzame activiteiten te doen in de
musea.
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Jarigen
April
1
Jesse (4 jaar)
17
Sietse (4 jaar)
29
juf Anky
Mei
3
12
26
26

Sijtze (7 jaar)
Gerben (9 jaar)
Fenne (5 jaar)
Else (5 jaar)

Biebflits van de leesconsulent
Beste ouder/verzorger,
Wist u dat voorlezen leuk en belangrijk is voor kinderen van alle leeftijden? In deze
BiebFlits vertel ik u er graag over.
Het belang van voorlezen
Kinderen leren al vroeg letters, woorden en zinnen. Daar hebben ze hun hele leven plezier
en voordeel van. Naast zelf lezen is het voor kinderen belangrijk om voorgelezen te worden,
ook als ze al wat ouder zijn.
Door uw kind voor te lezen ontdekt het hoe een zin is opgebouwd en leert uw kind veel
nieuwe woorden. Door te luisteren leert uw kind zich te concentreren en te fantaseren. Met
oudere kinderen kunt u praten over het onderwerp van het boek, wat uw kind ervan vindt
en of het zelf zoiets heeft meegemaakt. Zo is voorlezen ook erg goed voor de band tussen u
en uw kind. Een moment om even samen van te genieten, ook als uw kind al in groep 6, 7 of
8 zit.
Ook tijdens de lockdown haalt u de mooiste voorleesboeken bij de bibliotheek, via onze
afhaalservice. Op www.ontdekdebieb.nl leest u hoe het werkt.
Een fijne meivakantie en veel voorleesplezier gewenst!
Vriendelijke groet,
Jantine Reijenga
Lees- en mediaconsulent
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
April

19/20
27
29
30

Oudergesprekken (facultatief)
Koningsdag (leerlingen vrij)
Juf Anky jarig
Koningsspelen

Mei
3-14

Meivakantie
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