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De jarigen van deze week
Dyani, Niels, Melle, Sherina, Julia

Agenda
13 mei
16 mei
18 mei
19 mei
20 mei
20 mei
25 mei
30 mei
30 mei
26-29 mei
1 juni
2 juni
8 juni
10 juni
13 juni
13 juni
16 juni

Rockdans, muziekles groep 7-8
Praktisch verkeersexamen groep 7-8
Natuurexcursie groep 1
Natuureducatie groep 3
Meispelen: Sterke Yerke vlottenrace groep 6-7-8
Meispelen: promotour groep 1-5
Dance Battle groep 5 en 6
Rockdans groep 7-8
Kunstenaar Open Stal in groep 6
Hemelvaartsweekend: alle leerlingen vrij
Korfbaltoernooi
Musical groep 8
MR vergadering
laatste les rockdans groep 7-8
Bieb op school in verschillende groepen
Alle leerlingen om 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag team
Groep 5 bezoek Cruydt Hoek

U kunt de activiteiten/data ook vinden in de kalender van de ouderapp.

Oekraïnse leerlingen
A.s. maandag komen er nog twee Oekraïnse leerlingen op school, een meisje in groep 3 en een
meisje in groep 6. We hopen dat ze net zo snel zullen wennen als de andere 8 die bij ons op school
zijn gekomen. Het zijn intensieve dagen voor hen: de hele dag Nederlands om je heen horen,
proberen dit zelf te gaan spreken en na schooltijd vaak nog online huiswerk van hun eigen school uit
Oekraïne. Juf Baukje geeft hen Nederlandse les. We zijn verbaasd hoe snel ze dit oppakken! De
leerlingen lezen al uit Nederlandse boeken! Waar we ook erg blij mee zijn is de hulp van één van de
Oekraïnse moeders. Zij is vroeger leerkracht geweest en helpt de leerlingen 3 ochtenden per week
een paar uurtjes met hun Oekraïnse huiswerk. Het vergt van ieder extra inspanning, maar wat
genieten we ervan als we zien hoe deze leerlingen worden omarmd met veel veiligheid, plezier en
vertrouwen. Ze komen tot rust en spelen naar hartenlust met hun klasgenootjes.

Activiteiten

Wat starten er weer veel activiteiten op! Zo zijn de groepen 5 en 6 deze week in het kader van het
“Veerkieker” project naar de molen in Makkinga geweest. Daar konden ze zien hoe een molen
werkte en hoe het graag werd gemalen. In de bijbehorende kunstles werd d.m.v. eigeel pigment
gemaakt.
Groep 7-8 heeft van VVN een les gehad over de dode-hoek bij vrachtwagens en leerde op het
schoolplein om goed om te gaan met een lage snelheid tijdens het fietsen. Ook mochten ze met een
smartphone in de hand een parcours fietsen met allerlei obstakels. Zo werd het meteen duidelijk
waarom je niet mag fietsen met een telefoon aan je oor! Ook mocht er in een rolstoel een rondje
worden gereden om te ervaren welke moeilijkheden de gehandicapte medemens tegenaan loopt.
Juf Clairette heeft gelukkig afscheid kunnen nemen van het gips om haar twee polsen en zal de
lessen rockdans in groep 7-8 weer gaan opstarten.
Volgende week gaan de leerlingen van deze groep ook nog het praktisch verkeersexamen afleggen.
Op maandagmiddag zullen zij door Oldeberkoop fietsen om te laten zien hoe goed zij de
verkeersregels kennen. Een aantal ouders heeft zich opgegeven om te checken of dit ook echt in de
praktijk gezien wordt. Fijn dat u wilt helpen!
Groep 1 en ook groep 3 gaan volgende week op natuurexcursie. Groep 1 gaat met de boswachter in
Appelscha door het Drenst-Friese Wold. Groep 3 gaat met de boswachter door ons eigen Koepelbos.
Daarnaast hebben wij in het kader van de Gezonde school ( thema: Jong leren eten) een kok
uitgenodigd. Deze kok zal in alle groepen uitleg geven over gezonde voeding en maakt dan met alle
groepen iets lekkers voor de hele school!
Op vrijdag 20 mei worden in heel Friesland de Meispelen gehouden, een culturele dag waarop
muziek en cultuur centraal staan. De groepen 6-7-8 gaan op de fiets naar Noordwolde. Daar hebben
zij een kleine-vlotten-race ( ze zijn nu al druk bezig om zelf een klein vlotje te bouwen) en maken in
een aantal groepen ook nog een groot vlot, waarmee ze op de Spokeplas een wedstrijdje mogen
houden. Vast de moeite waard om volgende week tussen 9.30 uur en 14.00 uur even een kijkje te
gaan nemen.
De groepen 1-5 blijven op school en hebben direct om 8.30 uur de promotour waarin een rap-, dansen beatbox-act ten gehore wordt gebracht. We laten ons verrassen!
Ondertussen oefenen de leerlingen van groep 7 en 8 al heel flink met de musical! Zelfs onze
Oekraïnse leerlingen willen graag een rolletje om hun acteerkunsten te kunnen laten zien! De
kledingcommissie is al bijeen geweest, de decors worden al geschilderd, dus nu nog even goed
oefenen en dan staat er vast een dijk van een musical op 2 juni!
Kortom…. Er staat weer veel spektakel op de agenda!

Sponsorloop
Bijna al het sponsorgeld is binnen en de OV is druk aan het tellen geslagen. Dat was beslist geen klein
klusje!

€ 4114,20!!

Het voorlopige bedrag is
Wat een geweldig bedrag! Ieder heeft ook zo goed gelopen! Het ene na het
andere rondje werd afgelegd. De sponsors hadden goed ingezet per ronde
dus de opbrengst is gigantisch!
Hier kunnen een paar stevige karren voor groep
1-2 voor worden gekocht evenals een paar
stevige opklapbare tafels en baken voor het
kamp van groep 7-8.

Schoolkorfbal
Op 1 juni is het korfbaltoernooi in Donkerbroek. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Van
verschillende groepen doen alle leerlingen mee. In weekinfo 29 vindt u de namen van de leerlingen
die zich toen hebben opgegeven. Inmiddels zijn er nog een aantal leerlingen bij gekomen. A.s.
woensdag worden de teams en begeleiders ingedeeld. Volgende week ontvangt u hiervan een
overzicht, zodat u gemakkelijk onderling het vervoer kunt afspreken.
Scheidsrechters gezocht

Voor de wedstrijden van groep 3 en 4 die tussen 13.00 en 15.00 uur zullen plaatsvinden, zoeken we
scheidsrechters. Dan denken we aan ouders maar ook aan broers en zussen die de regels van het
spel al redelijk kennen.
Ook voor de groepen 5 tot en met 8 zoeken we scheidsrechters. Zij spelen van 15.00 tot 17.00 uur.
Graag melden bij miranda.koopman@comprix.nl en jan.langelaar@comprix.nl en dan willen we
graag jullie emailadres weten. Graag zo snel mogelijk doorgeven.
Begeleiders/ coaches
De volgende ouders hebben zich via de ouderhulplijst aangemeld. We gaan er van uit dat deze
ouders nog steeds willen helpen op woensdag 1 juni. Zo niet wilt u dit dan doorgeven.

✓ Peta van der Wal
✓ Bonnie Schoonhoven
✓ Annemieke Dijkstra
✓ Carla Claassen
✓ Jasper/Tamara
✓ Johanna de Vries
✓ Marjan Betten
✓ Aaltje Zijlstra
✓ Ieda Blokzijl
✓ Sara Vergunst
✓ Hilda Brandsma
✓ Sytze v/d Heide eerst bij groep 3 en 4 en daarna bij groep 5 tot en met 8
Meer begeleiders/coaches gezocht
We gaan met 16 teams dus hebben best een groot aantal begeleiders nodig. We zoeken nog meer
begeleiders en je kunt je opgeven bij miranda.koopman@comprix.nl en jan.langelaar@comprix.nl

Vervoer naar Donkerbroek
Wil ieder zelf vervoer regelen naar Donkerbroek en weer naar huis. Probeer dit ruim van te
voren even te regelen.
Shirtjes
Alle kinderen krijgen het schoolshirtje zelf mee naar huis. Graag gewassen weer op school
inleveren.

Kriebelbeestjes en teken
Wilt u uw kinderen goed controleren op luizen en/of neten? Ze zijn weer geconstateerd!
Ook is de tijd van de teken weer aangekomen. Er wordt veel gespeeld in de bosjes en op het veld,
dus wees ook alert op deze “lastposten”.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
12.00 uur op donderdag 19 mei 2022

