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Friesch Scheepvaartmuseum
Tongersdei 22 febrewaris binne de bern fan groep 3,4,5 en 6 nei it “Friesch Scheepvaartmuseum” yn
Snits west.
It tema, wêr’t we oer wurke hawwe, hjitte: “Woest water”
We hawwe it oer de skiednis fan Fryslân hân, oer de terpen, de seediken en de skûtsjes.
Net allinne fan it wenjen op in skûtsje mar ek fan it wedstriidsilen witte we no mear.
Ferskillende knopen ha we makke yn tou en de bern fan groep 5 en 6 ha it noch hân oer it ynpolderjen
fan lân.
In moaie ôsflúting fan in ynteressant tema.
Koningsdag
Nog even en dan is het alweer koningsdag. Deze dag hebben alle leerlingen vrij.
De week ervoor – vrijdag 20 april – vieren we de koningsspelen. We hebben het voornemen om deze
dag met alle leerlingen van ons onderwijsteam te vieren. Dat wil zeggen, met alle kinderen van de
school van Weidum, Wiuwert, Jorwert, Boazum, Mantgum en Eastwerwierrum. Hoe de dag er precies
uit gaat zien, volgt nog. U mag er vast rekening mee houden, dat de kleuters naar Easterwierrum gaan
en dat de kinderen van groep 3 tot en met 8 activiteiten in Mantgum gaan doen. Alle kinderen zijn ’s
middags vrij.
Musical
Op dinsdag 15 mei zullen onze leerlingen de musical “Ren voor de robot” voor alle ouders en andere
belangstellenden opvoeren. Op woensdag 16 mei was het cafe niet beschikbaar dus vandaar dat wij
moesten uitwijken naar een andere datum. Omdat de kinderen ’s avonds druk in het spier zijn met de
musical zijn de kinderen dinsdagmiddag 15 mei vrij. Mocht dit bijvoorbeeld een opppasproblemen
opleveren dan zijn de kinderen gewoon welkom op school!
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hebben er reuze zin in!
Reports
On Wednesday 21February all the children received their report. The report has been digitale and upto-date.
We always keep the reports at school so you would you like to send them to school?
Ouderlijke bijdrage
Zoals u weet worden er regelmatig leuke activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. Deze activiteiten
worden betaald van de ouderlijke bijdrage. Denk hierbij aan het schoolreisje, de Sinterklaasviering, het
kerstontbijt en nog veel meer
De ouderlijke bijdrage is vastgesteld op 12,50 per leerling.
Ik wil u vriendelijk verzoeken om dit bedrag voor eind april over te maken op
Rekeningnummer :NL02RABO0121135268 o.v.v. Ouderlijke bijdrage
Ten name van: Stichting schoolactiviteiten Boazum
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Continu rooster
Op de zakelijke ouderavond van afgelopen week kwam aan de orde dat er een verzoek van ouders is of
er opnieuw gekeken kan worden naar andere schooltijden (het zogenaamde continurooster).
In 2015 is er een onderzoek geweest dat niet direct geleid heeft tot invoering van andere schooltijden.
We hebben toen ook afgesproken dat we het drie jaar niet zouden invoeren.
Nu is er vanuit de ouders de wens om een werkgroep op te starten die in ongeveer een jaar onderzoekt
of we andere schooltijden willen en eventueel ook in kunnen voeren. Voor de helderheid: Invoering zou
op zijn vroegst ergens in 2019 kunnen zijn. Die tijd is echt nodig om recht te doen aan het proces.
De werkgroep heeft de taak om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, ouders voor te lichten en
ouders te raadplegen.
Zij kunnen uiteindelijk een advies uitbrengen naar school en MR. De werkgroep kijkt eerst naar de
wenselijkheid en de haalbaarheid van andere schooltijden op onze school.
Ondertussen is er al een werkgroep samengesteld, bedankt ouders die zich hiervoor op hebben
gegeven! Binnenkort zullen wij starten met de eerste bijeenkomst.

Wist u dat….
 De kinderen van groep 3 t/m 8 vrijdag 6 april een gastles voor tennis krijgen tijdens de gymles?
 Dat het schoolschaatsen bijna ten einde is maar dat de kinderen van groep 3 t/m 8 medio mei
starten met het schoolkaatsen?
 Dat de kinderen erg genoten hebben van het schoolschaatsen maar dat het vervoer regelen erg
lastig was?
 Er in het lokaal van de onderbouw een nieuw touch screen hangt?
 En dat wij op woensdag 28 maart in samenwerking met Doarpsmienskip meedoen aan de
himmeldei?
 En dat wij natuurlijk hopen dat wij ook dit jaar weer de prijs in de wacht slepen?
 Dat alle kinderen op dinsdagochtend 10 april alle kinderen meedoen aan een workshop
percussie trommelen.
 Dat percussie trommelen Afrikaans trommelen op een djembe is?
 Dat hiervoor een speciale gastdocent komt om deze workshop te verzorgen?
 Wij druk in voorbereiding zijn voor de musical op dinsdag 15 mei?
 En wist u ook dat alle leerlingen meedoen aan deze musical?
 Dat onze robot bijna af is en dat we hier hulp bij hebben gekregen van meester Wil onze
conciërge
 Er 21 april een open inloop ochtend is en dat u daar een mail over heeft gekregen?
 Meester Tjitte weer regelmatig op school is en dat de kinderen en de collega’s dit erg fijn
vinden?
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Kalender
Datum
Zat 24 maart

oud papier ophalen

Woe 28 maart
Vrijd 30 maart
Ma 2 april
Mon 5 april
Di 10 april
Vrijd 13 april

himmeldei gr 1 t/m8 (10.30u-11.30u)
Goede vrijdag leerlingen zijn vrij
Paasmaandag leerlingen zijn vrij
theoretisch verkeersexamen gr 7-8
workshop percussie met Afrikaanse slag (alle groepen)
Anglia examen (Engels) groep 8

Di 17 april

route 8 eindtoets groep 8

Vrijd 20 april
Woe 21 april
Vrijd 27 april
Week 18

Koningsspelen (alle leerlingen ’s middags vrij)
open inloop ochtend van 11.00u-12.00
Koningsdag (alle leerlingen zijn vrij)
Mei vakantie

