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Schoolbel
Na 6 heerlijke weken vakantie zijn de scholen weer begonnen. Wij zijn blij dat wij alle kinderen weer
welkom mogen heten.
Wij hebben tijdens het teamoverleg besloten dat wij de onderwijstijd zo effectief mogelijk willen
benutten en daarom hebben wij een kleine wijziging.
Vanaf heden werken wij met een dubbele bel.
Iedere ochtend gaat om 8.28u de eerste bel. De kinderen gaan dan allemaal naar binnen.
Om 8.30u gaat de tweede bel zodat de lessen gelijk kunnen beginnen. De kinderen zijn vanaf 8.15u
welkom op het schoolplein, dan is er ook plein wacht
Vanaf 8.15u zal ook de deur los zijn zodat de kleuters naar binnen kunnen.
’s Middags gaat de eerste bel om 12.58u, de kinderen gaan dan naar binnen, om 13.00u gaat de tweede
bel en starten de lessen.
De kinderen zijn vanaf 12.45u welkom op het schoolplein, dan is er ook pleinwacht. ’s Middags gaat om
12.45u de deur los voor de kleuters zodat zij naar hun lokaal kunnen.
Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 blijven, zowel ’s morgens als ’s middags, voor de eerste bel
buiten, de tassen kunnen bij de boom liggen.
Burendag
Op zaterdag 22 september doet onze school, in samenwerking met de schoolpleincommissie mee aan
Burendag.
Tijdens burendag willen we met elkaar de handen uit de mouwen steken en een stukje van het nieuwe
‘natuurlijk spelen’ schoolplein aanleggen. Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar vele vrijwilligers. Denk
hierbij aan taartenbaksters, bemanning van de kraampjes en klussers. Aanmelden kan bij juf Afke of bij
Atje Deinum. Voor meer informatie, zie flyer.
Omdat Burendag altijd op een zaterdag valt kunnen wij u niet verplichten om hierbij aanwezig te zijn.
Wij zouden het natuurlijk wel heel erg fijn vinden als er zoveel mogelijk mensen komen. Mocht u, of uw
kind, niet in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn, dan zouden wij dit graag horen i.v.m. de
voorbereidingen.
Hierbij nog een overzicht van de sponsorbijdragen t.b.v. het nieuwe schoolplein
Bijdrage Gearhing
€ 1.500,00
Bijdrage Peuterspeelzaal Krobbehonk
€ 2.500,00
Collecte Jantje Beton
€ 129,88
Jaarlijkse bijdrage schoolplein Dorpsbelang 2017 € 340,00
Jaarlijkse bijdrage schoolplein Dorpsbelang 2018 € 340,00
Actie statiegeld musical
€ 180,95
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Actie varkentjes wassen
Oranjefonds Burendag
Gemeente Sud West Fryslan
Rabobank
Fonds Bolsward Dronrijp
Jantje Beton
Totale bijdragen tot nu toe

€ 1.346,19
€ 400,00
€ 10.000,00
€ 1.250,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 22.987,02

Vrijdagssamenwerking.
Zoals u in de mail al heeft kunnen lezen zal de vrijdagssamenwerking starten op vrijdag 14 september.
Deze ochtend bent u van harte welkom om uw kind even in de klas te brengen en kennis te maken met
de leerkracht.
De gymlessen zullen ook plaatsvinden op de vrijdagen. De eerste weken zullen dit buitenlessen worden
maar vanaf oktober vinden de lessen in de gymzaal van Mantgum plaats. Zodra de exacte datum bekend
is, hoort u dit zo spoedig mogelijk.
De indeling is hetzelfde als voorgaande jaren gebleven;
- Groep 3-4 in Easterwierrum
- Groep 5 en en groep 6 in Boazum
- Groep 7-8 in Wiuwert
De kinderen van groep 3-4 komen op vrijdags om 12.00u uit school en de kinderen van groep 5,6 en 7-8
komen om 14.30u uit school.
Klasbord
Zoals u weet maakt onze school gebruik van Klasbord. Via klasbord houden wij u op de hoogte van alle
leuke en leerzame activiteiten die plaats vinden gedurende het schooljaar.
De klasbordcodes zijn als volgt;
- Groep 1-2 code -> YQW-X84
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-

Groep 3-4-5 code -> 54A-2DV
Groep 6-7-8 code -> XRA-7FD

Dierendag
Vorig jaar hebben we ervoor gekozen om de kinderen echte dieren mee te laten nemen tijdens
dierendag. Voor dit jaar hebben wij besloten dat de kinderen hun mooiste dierenknuffel mee naar
school mogen nemen.
Voorlopige vrije dagen en vakanties schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
22 t/m 26 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari
Studiedag
6 februari
Voorjaarsvakantie
18 t/m 22 februari
Pasen
19 t/m 22 april
Meivakantie
29 april t/m 3 mei
Hemelvaart
30 en 31 mei
Pinksteren
10 juni en 11 juni extra vrije dag
Zomervakantie
vanaf 11 juli

Kalender
Datum
Vr 14 sept
Ma 24 sept
Woe 3 okt

eerst vrijdagssamenwerking
bijeenkomst werkgroep andere schooltijden
start Kinderboekenweek

Do 4 okt

dierendag

Vrij 19 okt
Ma 22okt-vr 26 okt
Ma 29 okt

studiedag team, alle kinderen
herfstvakantie
gezamenlijk overleg MR + werkgroep andere schooltijden 19.30u

19.30u

