28. Nieuws

Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Zaterdag 01 mei
Maandag 17 mei

23 april 2021

Koningsspelen
Koningsdag, scholen zijn gesloten
Start meivakantie
Weer naar school

Koningsspelen
Het is een dag vol sportieve gezelligheid! Alle groepen hebben met beweegspellen de
koningsspelen waardig gevierd. Overal rond het plein zijn gedurende de dag groepen
kinderen actief geweest met originele spellen, challenges en activiteiten. Volgend jaar zullen
we vast weer in volle gezamenlijkheid de koningsspelen kunnen vieren, maar ook deze dag
mocht er zijn!

In verwachting
Zowel juf Hilde als juf Irene hebben ons het mooie nieuws verteld dat ze in verwachting zijn.
Juf Hilde wordt in september moeder van haar eerste kind. Juf Irene verwacht haar tweede
kind in oktober. Beide juffen zullen door de corona-richtlijnen die er gehanteerd worden
eerder dan normaal gesproken niet kunnen lesgeven aan een groep kinderen. Na 28 weken
zwangerschap mag je namelijk nu niet meer voor een groep werken. Voor juf Irene betekent

dit dat ze na de zomervakantie niet meer met een groep kan werken. Voor juf Hilde betekent
het dat ze de laatste weken groep 8 anders in moet vullen. Voor veel dingen is gelukkig een
goede oplossing en die hebben we in dit geval gevonden in juf Renate. Zij zal de laatste
weken in groep 8 zijn, terwijl juf Hilde gewoon op school is en kleinere groepjes kinderen uit
groep 8 begeleidt en zich bezig houdt met de eindmusical groep 8.
Groepsverdeling volgend schooljaar
Al ruim voor de zomervakantie melden we u de groepsverdeling van het volgende schooljaar.
Er zijn nog een tweetal vacatures te vervullen, wanneer ze ingevuld zijn, krijgt u daarvan
bericht. Voor nu weten de meeste kinderen en ouders dus al hoe het schooljaar volgend jaar
wordt ingevuld.
De bijzonderheden:
• De huidige groepen 4 blijven ook volgend jaar als groep 5 gesplitst.
• We hebben ervoor gekozen om juf Nynke nog een half jaar langer de huidige groep 6
onder haar hoede te houden. Wanneer juf Hilde terug is van haar
zwangerschapsverlof in januari vervolgt juf Hilde het jaar met deze groep. Zij houdt de
groep naar alle waarschijnlijkheid ook in groep 8 het jaar erop.
• De huidige groep 5 start het jaar met een vervangende leerkracht. In januari komt juf
Nynke voor deze groep.
• Juf Aeltsje Betsje verhuist naar de middenbouw, samen met juf Mariska (voor een
dag).
• We houden meester Erik als vakleerkracht gymnastiek voor alle groepen.
• Juf Hilde en juf Nynke gaan beiden 4 dagen werken in plaats van 5.

Groepsverdeling 2021 -2022
Gr. 1

Gr. 2

Maandag

Mariska

Dinsdag

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5A

Gr. 5B

Sietske Karin

Sandra

Marinus

Aeltsje
Betsje

Mariska

Sietske Karin
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Marinus

Woensdag

Hanna

Sietske Karin

Sandra

Marinus

Donderdag

Hanna

Sietske Karin

Irene*

Marinus

Vrijdag

Hanna

Sietske Karin
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Gr. 6

Vervanging Hilde
tot de kerst
(vacature), Nynke
vanaf januari
Aeltsje Vervanging Hilde
Betsje
tot de kerst
(vacature), Nynke
vanaf januari
Aeltsje Vervanging Hilde
Betsje
tot de kerst
(vacature), Nynke
vanaf januari
Mariska Vacature

Aeltsje
Betsje

Vervanging Hilde
tot de kerst
(vacature), Nynke
vanaf januari

Intern begeleider Antsje: ma.ochtend, dinsdag, donderdag
* Irene zwangerschapsverlof vanaf september ’21 (vacature)
* Hilde zwangerschapsverlof vanaf juni ’21
Directie Felix: ma t/m vr
Gym Erik: dinsdag om de week, wo. ochtend, donderdag
Conciërge Errol: ma t/m vr
Onderwijsassistent: 3 dagen in de week voor nt-2 en hulp groep 7

Gr. 7

Gr. 8

Nynke tot
de kerst
Hilde vanaf
januari
Nynke tot
de kerst
Hilde vanaf
januari
Nynke tot
de kerst
Hilde vanaf
januari
Nynke tot
de kerst
Hilde vanaf
januari
Vacature

Irene *

Chantal

Chantal

Chantal

Chantal

Juf Attie
U ziet juf Attie niet op dit rooster van volgend jaar. Attie heeft besloten om te stoppen met
werken in het onderwijs. In de komende weken zullen we dan ook een afscheid organiseren
voor Attie. Voor veel kinderen is ze een fijne, vrolijke en goede juf geweest, dus de school zal
Attie missen.
Switch na de meivakantie
Al eerder dan volgend schooljaar maken we een switch na de meivakantie. In groep 4A zullen
juf Sandra en juf Irene al een duo vormen als in bovenstaand schema. Juf Sandra is op madi-wo in de groep. Juf Irene is er op do-vr. In groep 7 zal juf Irene na de meivakantie op
maandag de duo-collega van juf Chantal worden. Net als volgend schooljaar als de kinderen
in groep 8 zitten.
Schoolfotograaf
Helaas kan de schoolfotograaf nog steeds niet in school komen wegens de
coronamaatregelen. Net als vorig schooljaar zullen we voor het einde van het schooljaar een
mooie groepsfoto maken van alle groepen. Deze groepsfoto krijgt u dan gratis aangeboden
vanuit school. We hopen dat we komend schooljaar dan weer echte portretfoto’s kunnen
laten maken door een professionele fotograaf, wegens de coronaregels wordt dat nu nog
sterk afgeraden.
Ter herinnering: lang weekend in juni
Op donderdag 24 en vrijdag 25 juni staan er twee studiedagen voor het team op de planning.
Deze teamdagen zijn ook in deze coronatijd gewoon nodig. De kinderen zijn deze dagen dus
nog steeds vrij.
Controle op teken
De meeste kinderen spelen ook geregeld in ons speelbos. Hoewel we nog geen enkele teek
hebben gevonden, is het wel weer de tijd dat teken actief zijn. Let u er thuis ook op?
Zie www.weekvandeteek.nl
Schoolfruit
Volgende week hebben we voor alle kinderen weer een lekkere en gezonde fruithap!
Woensdag: Komkommer
Donderdag: Druiven
Vrijdag: Appel
Seppo
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een leuk digitaal beweegspel voor de hele familie!
Het is een actief spel met een digitale kwinkslag waarin je door middel van het lopen van een
route door jouw dorp en het uitvoeren van beweegopdrachten, raadsels en puzzels kan
helpen om het Beweegteam te bevrijden! Gemaakt door de buurtsportcoaches. Perfect uitje
om te gaan proberen in deze coronatijd!
Humanitas
Humanitas afdeling Smallingerland-Opsterland organiseert jaarlijks
KINDERVAKANTIEWEKEN voor kinderen die niet op vakantie gaan omdat ouders
onvoldoende financiële middelen hebben. Ook organiseert Humanitas ZOMER OPVANG
WEKEN voor kinderen met AD(H)D en/of Autisme. Deze Zomer Opvang weken zijn bedoeld
om ouders/verzorgers te ontlasten tijdens de zomervakantie. In de bijlage van deze
nieuwsbrief vindt u alle gegevens wanneer u hier interesse in heeft.

Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

