Jarigen
8 juni
8 juni
13 juni
18 juni
19 juni

week afname Cito voor kleuters
dorpsfeest op evenemententerrein
week afname E-toetsen voor gr 3 t/m 7
schoolreis gr 1 t/m 6
studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Lauswoltconcert voor groep 8
rapportfolio mee

Durk Jan de Jong
Jessie Pool
Cherity Felicia
Gerben Meestringa
Linde Reinders

(Alvast) Van harte gefeliciteerd!!
Rooster kind op maandag
Week 24: 12 t/m 16 juni 2017
De apostelen gaan door, Handelingen 5:27-42
Filippus en de Ethiopiër, Handelingen 8:26-40
Saulus wordt geroepen, Handelingen 9:1-9
Week 25: 19 t/m 23 juni 2017
Eneas wordt beter, Handelingen 9:32-35
Tabita wordt beter, Handelingen 9:36-43
Petrus wordt bevrijd door een engel, Handelingen 12:1-19
‘Goed gedaan’ op school
Het sociaal emotioneel aanbod van ‘Goed gedaan’ zal in week
24/25 gaan over ‘Wensen en dromen’. Deze laatste lessen van dit
schooljaar zullen in het teken staan van reclame en
verbeeldingskracht. Het gaat hierbij om de fantasie te gebruiken
voor het bedenken van een plan om een wens (gedeeltelijk) uit te
laten komen en ook om oplossingen te zoeken en plannen te
maken. Dit geeft zelfvertrouwen en vraagt vaak om zelfbeheersing.
Ook is het goed te leren om te proberen voor je te zien wat een
ander vertelt.
Tevens heeft het aanbod tot doel te leren omgaan met mediainformatie. Deze keer vooral gericht op pop-up, reclame en
dergelijk soortige verleiding. Je leert deze op waarde te schatten
en te relativeren. We hebben het erover dat reclame vaak overdrijft
of een wenselijke sfeer wil oproepen waarin we graag zouden
zitten. Je leert je af te vragen hoe reëel dit is en of het
daadwerkelijke aan die sfeer of voorstelling zal gaan voldoen.
Studiedag
Zoals ook op de agenda staat van de website hebben we op
woensdag 28 juni een studiedag. De kinderen zijn deze ochtend
allemaal vrij van school.
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Agenda
maandag 12 juni
donderdag 15 juni
maandag 19 juni
dinsdag 27 juni
woensdag 28 juni
donderdag 29 juni
vrijdag 30 juni

Formatie en groepsverdeling
Het komende schooljaar zal de groepssamenstelling er iets anders
uitzien doordat we afscheid gaan nemen van meester Sjouke. Hij
heeft gebruik gemaakt van mobiliteit en zal het komende
schooljaar gaan werken op De Voorde in Drachten.
Vooraf had juf Jetske Liesbeth aangegeven graag bij ons te komen
werken en door de ontstane ruimte is dit nu ook mogelijk. Zij is een
leerkracht met veel ervaring en zal ons in de bovenbouwgroepen 7
en 8 komen versterken. In één van de volgende nieuwsbrieven zal
ze zich nader aan u voorstellen. Juf Lucie zal naast haar Ib-taken
en lestaken in groep 1/2 op vrijdag, invulling gaan geven op
woensdag en donderdag in de vervanging binnen een aantal
scholen van PCBO Smallingerland. Hierbij is onze school de zgn.
stamschool dat indien er geen vervanging nodig is ze bij ons op
school is. Meester Paul zal geen lesgevende taken meer vervullen
en zal drie dagen van de week de directietaken op zich nemen. De
overige dagen worden elders ingevuld binnen PCBO Sm.
De verdeling is dan als volgt:
groep 1/2 (start met 13 lln.) : juf Zwanetta en juf Lucie
groep 3/4 (21 lln) juf Fardau en juf Baukje
groep 5/6 (29 lln) juf Greethilda en juf Maaike
groep 7/8 (30 lln) juf Jetske Liesbeth de Groot
Laagdrempelig en toegankelijk
Hoort ‘laagdrempelig en toegankelijk’ bij onze school? Dit hopen
we van harte. We vinden het belangrijk dat u zich vrij voelt om op
school te komen om zaken met ons te bespreken waar u zich
zorgen over maakt of waar onbegrip over is. Zeker als het gaat om
uw kind(eren). Het kan namelijk zijn dat wij dit niet door hebben of
niet weten. Ook kan het zijn dat ‘het verhaal’ een eigen leven is
gaan leiden. Een gesprek kan in zo’n geval veel opheldering
geven en een opening bieden tot een oplossing.
Lauswoltconcert
Het Lauswoltconcert voor groep 8 is dit jaar op donderdagmiddag
29 juni. Het Fryske jeugd orkest zal weer een voorstelling
verzorgen en een mystery guest zal dit nog opleuken. Voor deze
middag zijn we op zoek naar chauffeurs. Graag opgave bij
meester Sjouke.
Dorpsfeest
Donderdag 15 juni zullen de kinderen van groep 1 en 2 in de
morgen een activiteit mee gaan maken terwijl de hogere groepen
dit in de middag aangeboden krijgen. De kinderen mogen
middeleeuws verkleed komen. Deze festiviteiten zullen zoals
gewoonlijk plaatsvinden op het evenemententerrein. Komt u ook
even kijken?
Tosti-dag
dinsdag 13 juni
dinsdag 20 juni
dinsdag 28 juni

gr 3/4
gr 5/6
gr 7/8

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 juni
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Avond4-daagse
De start voor de 5 km op zaterdagavond zal 40 minuten later zijn
dan de eerdere avonden. Meer informatie over de avond4-daags
vindt u op www.bakkeveen.nl/a4d

