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Schooljaar 2017-2018

Schoolfotograaf 6 juni 2018
Woensdag 6 juni komt de schoolfotograaf. 's Ochtends om 8.30 uur is er gelegenheid om
een foto te laten maken van uw kind(eren) die bij ons op school zitten samen met broertjes
en/of zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten. Het is voor de organisatie prettig om te
weten of u hier gebruik van wilt maken. Wilt u uiterlijk 5 april via thrimwalda@opo-furore
doorgeven of u gebruik maakt van dit aanbod?

Dorpsfeest 13 juli
In verband met het Dorpsfeest op vrijdag 13 juli is er die dag geen school. 's Ochtends is er
een optocht en 's middags krijgen de kinderen de gelegenheid om in de draaimolen.
Voor het programma van die dag verwijs ik u naar de commissie die het Dorpsfeest
organiseert.

Vakanties 2018-2019
De MR van onze school heeft ingestemd met het vakantierooster 2018-2019. Hieronder
vindt u de vakanties met als uitgangspunt de rijksregeling. De studiedagen en 'extra' vrije
dagdelen moeten wij nog plannen en in de MR bespreken.
Vakantie

Datum

Herfstvakantie

20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 t/m 24 februari 2019

Meivakantie

19 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart

30 mei t/m 2 juni 2019

Pinksteren

10 juni

Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus

Leerlingenraad
Tijdens de leerlingenraad van 9 maart is er een keus gemaakt wat als 'eerste'
afgeschaft wordt van het geld van de sponsorloop van vorig voorjaar.
Er is gekozen voor klimstenen. Deze stenen komen op de buiten muur om
horizontaal (veilig) te klimmen. Zodra de stenen geleverd zijn gaan wij hiermee aan
de slag. Voor de kleuters gaat de leerlingenraad (ook) nog materiaal uitkiezen voor
het buitenspelen.
Schoolfruit
Wij hebben bijna twintig weken kunnen smullen van verschillende soorten fruit. Het
Europees programma 'School fruit en groente' vinden wij als school een prachtig en gezond
project. Wij gaan ons na de zomervakantie zeker weer aanmelden. Dat wij mee kunnen
doen hangt mede af van ouders die mee willen helpen het fruit te wassen, snijden en
verdelen.
Afgelopen periode hebben wij hulp van een hele groep ouders gehad. Langs deze weg
willen wij als team ook namens de kinderen al deze ouders bedanken voor de goede
zorgen.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Na de voorjaarsvakantie zijn we gelijk begonnen met het thema Dinosaurussen. Een
ontzettend leuk thema en wat wisten ze al veel over dino's. In een verkennend woordweb
kwamen al snel de woorden herbivoor, carnivoor en omnivoor. En ook moeilijke namen van
verschillende dino's kwamen op papier. Het woordweb zorgde ook voor een aantal
'onderzoeksvragen'. Want hoe komt het nu dat ze uitgestorven zijn?
Nu zijn we bezig met het thema Pasen. We maken een ei met schrijfpatronen, een
paaseimandje, een werkboekje over Pasen en we verven eieren. Afgelopen maandag zijn
we wandelend op zoek gegaan naar lente met de lentebingo. Onderweg vonden we

narcissen, krokussen, koolmeesjes etc. De kinderen spotten zelfs een wit vlindertje. Wat de
juffen wel héél gek vonden 😉 Volgende week donderdag hebben we een paasontbijt. De
kinderen krijgen het wensenlijstje 'paasontbijt' van een andere kleuter mee en zorgen dat dit
ontbijtje in een versierde schoenendoos op school komt. Na het paasontbijt hebben we een
leuk paascircuit met alle kinderen van school.

Groep 3 en 4
De afgelopen weken hebben we in de groep gewerkt over dinosaurussen. De kinderen
hebben mooie tekeningen, een muurkrant, een K'nexosaurus en fossielen gemaakt.
Het thema waar we de komende weken aan gaan werken is ridders en kastelen. De
kinderen mogen spullen meenemen passend bij dit thema.
Woensdag 28 maart gaan we met de klas naar de bibliotheek. De kennismaking van groep 3
en 4 speelt in op de net ontwikkelde "leeshonger". Kinderen leren hun weg vinden in de
eerste leesboeken, prentenboeken, voorleesverhalen en eenvoudige informatieve
materialen.
Volgende week donderdag is het paasontbijt en maken we voor elkaar een paasontbijt. Niet
vergeten om het wensenlijstje voor 23 maart mee te nemen!
Nu zijn we bezig met het thema Pasen. We maken een ei met schrijfpatronen, een
paaseimandje, een werkboekje over Pasen en we verven eieren. Afgelopen maandag zijn
we wandelend op zoek gegaan naar lente met de lentebingo. Onderweg vonden we
narcissen, krokussen, koolmeesjes etc. De kinderen spotten zelfs een wit vlindertje. Wat de
juffen wel héél gek vonden 😉 Volgende week donderdag hebben we een paasontbijt. De
kinderen krijgen het wensenlijstje 'paasontbijt' van een andere kleuter mee en zorgen dat dit
ontbijtje in een versierde schoenendoos op school komt. Na het paasontbijt hebben we een
leuk paascircuit met alle kinderen van school.

Groep 5 en 6
Wij zijn in groep 5 en 6 weer begonnen met de lessen Rots en Water. De eerste les ging
over ademkracht. De komende weken gaan wij tijdens de gymnastiekles op dinsdag Rots en
Waterlessen doen. De Rots en Wateroefeningen worden afgewisseld met tikspelletjes. In de
klas voeren we regelmatig gesprekken over omgaan met elkaar.
De methode Alles- in-1 valt goed in de smaak bij de kinderen van groep 5 en 6. De lessen
zijn zeer afwisselend en leerzaam! Vrijwel alle vakken en vaardigheden komen in logische
samenhang aan bod. Alleen rekenen, gym en schrijven zijn niet in deze methode
opgenomen.

Beste ouders, kinderen en collega's,
Jullie kaartjes, mailtjes en cadeautjes hebben mij tijdens mijn afwezigheid ontzettend veel
plezier gedaan!
Heel erg bedankt !
Juf Renate, bedank ik voor het overnemen van mijn groep.

Bauke Bosma

Groep 7 en 8
WIST U DAT:
-

wij begonnen zijn met het Project “Prehistorie, Grieken en Romeinen?

-

wij momenteel werken aan het hoofdstuk Boeren?

-

de kinderen in het kader van dit project bezig zijn met het bewerken van speksteen?

-

er donderdag 29 maart een paasontbijt op school is? Gezellig!

-

ieder kind een ontbijtje voor een klasgenootje maakt?

-

groep 8 binnenkort begint met oefenen voor de musical?

-

er gelukkig weer ouders zijn, die ons daarbij willen helpen? Alvast bedankt!

-

de leerlingen van groep 8 op donderdag 5 april a.s. het schriftelijk verkeersexamen gaan
maken?

-

er een excursie gepland staat op 25 april a.s. om naar het Verzetsmuseum te gaan?

Kinderzwerfboeken
Wij zijn aangesloten bij de organisatie die Kinderzwerfboeken promoot! Vandaag hebben wij
gratis een doos met nieuwe boeken ontvangen. Deze boeken staan vanaf volgende week
maandag 26 maart in het ‘station’. KOM, KIJK en RUIL.

Wij feliciteren..

26-03

Merlinde Giesing

27-03

Loren Hessels

06-04

Tony Harkema

15-04

Remmert Castelein

19-04

Falko Noordenbos

20-04

Youri Bosma

20-04

Myrthe Deinum

21-04

Mare Kremer

Gefeliciteerd en………….

!

