Nieuwsbrief
april 2018

Nieuwe leerling.
Op 27 maart is Camilla Lanting 4 jaar geworden! Vanaf heden komt Camilla elke dag naar onze school,
welkom! Camilla wij hopen dat je fijne, leerzame en gezellige tijd bij ons op school zult hebben.

Peaskeaaien sykje.
Woansdei 28 maart mochten de bêrn wer peaskeaaien sykje. Guon fan de ferdividaasjeploech hiene se
goed ferstoppe. De beukers sochten op it skoalleplein, de bêrn fan groep 3 oant en mei 8 giene fan it
skoalleplein ôf en sochten rûnom.
Alle aaien kamen yn in bak en in tas. Dizze waarden letter ferdiel sadat eltsenien 3 aaien krige.
Himmeldei
Op woensdag 28 mei was het Himmeldei in Boazum, alle kinderen van onze school hebben hieraan
meegedaan. Wethouder Erik Faber was ook van de partij. De afvalzakken en handschoenen werden
geregeld door de gemeente. In het voorjaar zijn er ongeveer 40 Himmeldagen in de gemeente. In totaal
doen er ongeveer 2400 mensen aan mee, dit zijn vooral kinderen.
Als afsluiting kregen alle leerlingen nog een klein bedankje.
Walk-in morning
Our open walk-in morning took place on Wednesday March 21. There were many parents and other
interested people who came to take a look at our school. Despite an internet failure, it was a successful
morning.
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Klassenfeest groep 7-8
Op vrijdagavond 23 maart hadden alle kinderen van groep 7-8 uit Wiuwert, Boazum en Easterwierrum
een gezellige klassenavond in Wiuwert. de kinderen zagen er prachtig uit, het was erg gezellig en er is
lekker gedanst. U kunt via https://we.tl/s-FdyfCBa2q8 de foto’s bekijken.
Koningsdag
In de vorige nieuwsbrief heeft u al iets kunnen lezen over de Koningsspelen.
De kleuters van alle 6 scholen (Weidum, Wiuwert, Jorwert, Boazum, Mantgum en Eastwerwierrum)
worden om 8.30 op de Fôlefinne in Easterwierrum ontvangen. Wij zullen de dag beginnen met een
heerlijk Koningsontbijt, hierna is de landelijke aftrap met het Koningslied en aansluitend zullen de
kinderen in groepjes een vossenjacht door het dorp doen. Rond 11.45 zal de vossenjacht afgelopen zijn
en mogen de kinderen weer terug naar hun eigen dorp.
De kinderen van groep 3 t/m groep 8 worden om 8.30u op de Gielguorde in Mantgum verwacht. Ook
hier zullen we starten met een heerlijk Koningsontbijt met aansluitend de landelijke aftrap met het
Koningslied.
Daarna zijn er allerlei activiteiten in de sporthal en op het veld van de Wjukken. Door middel van een
briefje kunnen de kinderen van te voren hun voorkeur opgeven. Daarop delen we de kinderen in met in
ieder geval 1x hun aangegeven voorkeur. Rond 11.45 zijn de activiteiten afgelopen en zullen de kinderen
weer richting hun eigen dorp vertrekken zodat een ieder 12.00 in zijn eigen woonplaats is. Alle kinderen
zijn daarna vrij.
Gewijzigde datum musical.
Zoals u in de mail al heeft kunnen lezen hebben wij wegens omstandigheden de musical moeten
verplaatsen.
Op dinsdagochtend 15 mei zullen de kinderen de generale repetitie hebben (zoals het ook was)
en op donderdagavond 17 mei (i.p.v. dinsdagavond 15 mei) zullen de kinderen
de musical voor de ouders en andere belangstellenden opvoeren. Zodra de tijden bekend zijn zullen
wij u hierover berichten.
Dit betekent ook dat wij de kinderen op dinsdagmiddag 15 mei gewoon op school verwachten maar
daarin tegen zijn de kinderen donderdagmiddag 17 mei vrij (omdat zij dan 's avonds de musical
opvoeren) Onze excuses voor het ongemak!
Werkgroep Andere schooltijden.
Wij zijn blij te kunnen melden dat wij een werkgroep hebben kunnen samenstellen. De werkgroep
bestaat uit: Boukje Venema, Atje Deinum, Richt de Groot, Arnold Oosterdijk en Gea Zwaagstra. De
werkgroep kijkt eerst naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van andere schooltijden op onze school.
Daarna kan de werkgroep een advies uitbrengen naar de school en de MR.
Binnenkort zal de eerste bijeenkomst plaats vinden. Wij houden u op de hoogte!
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Kalender
Datum
Don 5 april
Vrijd 6 april
Di 10 april
Vrijd 13 april
Vrijd 13 april

theoretisch verkeersexamen gr 7-8
gastles tennis tijdens gymles gr 3 -8
workshop percussie met Afrikaanse slag (alle groepen)
Anglia examen (Engels) groep 8
laatste gymles in de zaal

Di 17 april

route 8 eindtoets groep 8

Vrijd 20 april
Vrijd 27 april
Week 18
Don 10 mei
Vrijd 11 mei

Koningsspelen (alle leerlingen ’s middags vrij)
Koningsdag (alle leerlingen zijn vrij)
Mei vakantie
Hemelvaartsdag, alle leerlingen zijn vrij
alle leerlingen zijn vrij

Vrijd 18 mei

gastles kaatsen tijdens gymles gr 3-8

