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Inspectie bezoek 3 maart
We kunnen tevreden terug kijken op het inspectie bezoek van afgelopen dinsdag met als thema
‘didactisch handelen’. Het was een prima dag met mooie lessen en een goed gesprek met de
inspectrice. Zij heeft ons enkele tips gegeven waar wij mee verder kunnen, nadat wij in het team de
‘actiepunten’ hebben besproken en vastgelegd zullen wij de ‘verbeterpunten’ in de nieuwsbrief
vermelden.

NL Doet
Zaterdag 14 maart hebben wij onze klusjesochtend (voor soep en broodjes om 12.00 uur wordt
gezorgd).
Er zijn op dit moment 19 personen (incl. enkele kinderen) die zich hebben aangemeld voor NL-doet.
Een ieder die zich heeft aangemeld mag enig ‘gereedschap’ meenemen zoals: een emmer, boenders,
een schep en lege dozen. Wanneer er de komende week nog veel regen valt is plein verven niet
handig (het beton is dan te nat).
We starten om 8.30 uur en sluiten rond 12.15 uur af met een lunch.
Langs deze weg wil ik alvast de ouders die zich hebben aangemeld bedanken voor hun hulp, leveren
van hout, zorgen voor de catering of een andere vorm van hulp. TOP!
Leerlingen
Voor de voorjaarsvakantie hebben Sil en Lois Scherjon afscheid genomen bij ons op school. Zij zitten
nu op CBS De Arke te Burgum. Wij wensen de kinderen daar veel plezier en succes.
De kinderen van groep 2 hebben een prima start gemaakt in de combinatie 2/3. Er zijn iedere dag
glunderende kinderen die trots zijn dat zij in een ‘nieuw’ lokaal mogen spelen en werken en veel
leren.

Personeel
De komende twee weken zal juf Karolina op de dinsdag en vrijdag nog vervangen worden door
meester Piet Douwsma. Wij houden u op de hoogte en wensen juf Karolina een spoedig herstel.
Verkeersdag maandag 9 maart
Maandag 9 maart moeten de kinderen van groep 3 en 4 in verband met verkeersactiviteiten hun
fiets mee naar school nemen.
U zult begrijpen dat in verband met het programma op deze ochtend de samenstelling van de
groepen even iets anders is. Alle kinderen starten om 8.30 uur wel in hun eigen groep.
Op deze dag is van 8.45-12.00 uur de Dr.O.Postmastrjitte voor school afgesloten i.v.m. een
remproef. Buurtbewoners zijn geïnformeerd.
We hopen in samenwerking met medewerkers van VVN op een leerzame dag. Deze dag sluit mooi
aan bij het thema ‘vervoer’ voor de komende weken.
Sponsorloop
Vrijdag 13 maart krijgen alle kinderen informatie mee m.b.t. de sponsorloop op vrijdag 15 mei (’s
middags).
Open dag 26 maart
Denkt u aan de open dag op donderdag 26 maart? De schooldeuren staan open van 8.30-12.00 uur!

Met vriendelijke groet,
Froukje Olijve

