SEPTEMBER 2022

nieuwsbrief de Meiboom

Informatie Gouden
Weken
Wij zijn dit nieuwe schooljaar weer gestart met de Gouden Weken.
Op basisschool De Meiboom vinden wij het belangrijk dat onze kinderen,
ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen.
Om op een prettige wijze te kunnen samenleven op onze school hebben
wij met elkaar een aantal afspraken gemaakt.
Onze 6 uitgangspunten om samen te zorgen voor een goede sfeer zijn:
We zijn aardig tegen elkaar
We helpen elkaar en luisteren naar elkaar
We lossen problemen en onenigheid samen goed op
We zorgen samen voor rust in en om de school
We zorgen goed voor de natuur, onze spullen en de spullen van de
ander
We doen allemaal ons best!!!
In deze “Gouden Weken” komen deze afspraken aan bod. En natuurlijk
gedurende de rest van het jaar ook. In deze weken worden ook afspraken
gemaakt in de klassen over samenwerken en zelfstandig werken, over
opruimen en spelen met elkaar. We beginnen het schooljaar ook altijd
met het gouden weken katern van onze methode Kwink. Verder
ontmoeten we de kinderen en juffen van de andere klassen, houden we
verkiezingen voor de leerlingenraad en zijn er activiteiten en
startgesprekken met ouders.
De bedoeling is dat we op een gezellige, ontspannen manier het
schooljaar gaan starten.

De Meiboom
Algemeen
BESTE OUDER(S)/
VERZORGER(S),
DE NIEUWSBRIEF VAN
BASISSCHOOL DE
MEIBOOM VERSCHIJNT
MINIMAAL 1X PER
MAAND, MAAR INDIEN
NODIG VAKER. WAAR U
OUDERS LEEST
BEDOELEN WIJ OOK
VERZORGER(S).
GROET, TEAM DE
MEIBOOM

Het thema van de Gouden Weken is Giga Groen, dit sluit
aan bij de zomeropdracht en ons nieuwe Jeelo project
Zorgen voor de natuur. De hal is al omgetoverd tot een
natuurmuseum met een heus wormenhotel, zoekplaten,
nesten van vogels, bijen en wespen, spinnen en natuurlijk
de ontwerpen van de palen. Kom gerust eens om het
hoekje kijken!

De schoolgids
Op onze website kunt u onze schoolgids
vinden. Hierin staat belangrijke informatie over
onze basisscholen in onderwijsteam 2 van
Kykscholen en natuurlijk over onze school in
het bijzonder. U vindt daar ook informatie over
onze visie, de identiteit, de werkwijze van onze
school, de zorg voor kinderen en de resultaten
van het onderwijs op onze basisscholen.
www.demeiboomwarns.nl

Huisafspraken basisschool de
Meiboom
Brengen en halen van kinderen:
De ouders kunnen de kinderen buiten om de
school bij het eigen lokaal brengen. De
kinderen komen 's middags met een leerkracht
naar buiten naar de hekken.
We verwachten de kinderen om 08.25 uur op
school zodat we precies om 08.30 uur kunnen
beginnen met de lessen.
De kinderen gaan via de deur van hun eigen
lokaal naar binnen.

Fietsen en karren:
De kinderen van groep 1-4 parkeren hun
fietsen en karren buiten de hekken bij het
schuurtje. De kinderen van groep 5-8 parkeren
hun fietsen en karren in de rekken binnen de
hekken. Op vrijdag mogen de kleuters op het
schoolplein gebruik maken van de eigen kar,
step of fiets. De andere groepen mogen dit op
een afgesproken moment voor iedere vakantie,
in overleg met de leerlingenraad. Dit is
veranderd t.o.v. vorig jaar in verband met de
veiligheid en is besproken met de kinderen.

Slecht weer:

Hekken:

Bij slecht weer kunnen wij de kinderen vragen

Wij streven ernaar om de hekken tijdens de

om de schoenen uit te doen. Mocht u er

schooluren dicht te hebben in verband met de

bezwaar tegen hebben dat uw kind die dag op

veiligheid van onze kinderen. Wij vragen u als

sokken in school loopt, wilt u dan zorgen voor

ouders ook om de hekken weer te sluiten als u

binnen schoenen in een tas aan de kapstok of

de school tussentijds bezoekt.

in de rugzak?
Spullen:

Groepsinformatie:

Het komt voor dat de kinderen spullen mee

U heeft via een emailbericht de startbrieven

naar huis nemen/krijgen. Kunt u zorgen dat uw

ontvangen met specifieke informatie over de

kind standaard een plastic zak in de rugtas

groep. Mocht u daar vragen over hebben kunt

heeft?

u zich vervoegen tot de desbetreffende
groepsleerkracht.

Startgesprekken

Informatieavond

U bent uitgenodigd voor de startgesprekken

De informatieavond wordt in een van de

tussen de leerkrachten, ouders en kinderen.

eerste weken gehouden. Meestal beginnen we

Wij ervaren deze gesprekken als een zeer

even samen met informatie over de

prettig en ze dragen bij aan een waardevolle

veranderingen en ontwikkelingen van de

start. Wij zien graag alle kinderen met hun

school. Daarna is er gelegenheid om in de

ouder(s).

groepen te kijken en luisteren. Natuurlijk kunt

We praten o.a. over: hoe gaat het thuis, hoe

u daar ook met uw vragen of zorgen terecht.

was de start op school, wat verwachten we van

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de avond

elkaar, hoe houden we contact, wat is verder

bij te wonen en u heeft ergens een vraag over,

nog belangrijk om er een goed jaar van te

stel deze gerust.

maken?

Luizen

De leerlingenraad

De luizengroep zal eerdaags de eerste controle

In de Gouden weken zullen de verkiezingen

doen op school. Maar het is ook fijn als u zelf

voor de leerlingenraad plaatsvinden en zal de

uw kind nakijkt op luizen. Mocht u een

nieuwe raad geïnstalleerd worden. Nieuw is

vermoeden hebben van hoofdluis bij uw kind,

dat de oude raad nog een keer vergaderd met

wilt u dit dan aan de desbetreffende leerkracht

de nieuwe raad om het stokje goed door te

doorgeven?

kunnen geven. Ook gaat de nieuwe raad,

Ondanks dat het niet bewezen is, dat het helpt,

samen met de oude raad de

adviseren wij een luizenzak te gebruiken.

onderbouwgroepen bij langs om te vertellen

Mocht u deze niet hebben, kunt u ze op school

wat ze doen.

kopen voor € 3,50 bij Anke of Birgit.

Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de website
www.demeiboomwarns.nl

Contact
ouders-leerkrachten
Contact tussen ouders, verzorgers en

onderwijspersoneel vindt plaats via een afspraak
op school, de e-mail, de Parro app of telefonisch.

Hulp in school

Dit schooljaar zullen juf Maria, juf Wilma ons
bijstaan met de nodige hulp in de groepen 3-8.
Hiltsje en Anke zullen bij de kleuters helpen. Fijn
dat we op jullie mogen rekenen!

Nieuwe leerlingen

Tessa is na de vakantie begonnen in groep 6.
Lucy is in groep 4 gestart bij juf Imke. Wij
wensen de kinderen veel plezier toe op De
Meiboom!

Schoolfruit
Vanaf 6 september krijgen wij weer schoolfruit geleverd tot 22
februari 2023. We worden op dinsdag geleverd, dus op woensdag,
donderdag en vrijdag hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen
van huis. In de bijlage vindt u de brochure. U kunt alle informatie
over schoolfruit vinden op de site www.euschoolfruit.nl
U kunt zich daar ook abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief.

Chromebooks en Prowise Go
Wij hebben op school alle oude

Graag zien wij de briefjes z.s.m. tegemoet.

chromebooks vervangen voor nieuwe en

Wij vragen u vriendelijk dit formulier goed

daar zijn we heel blij mee! Op deze

door te nemen en verwachten dat u achter

chromebooks zit een online leeromgeving

onze keuze voor de

die een-op-een onderwijs ondersteunt

klassenmanagementmodule zult staan.

genaamd Prowise Go.

Heeft u meer informatie nodig of vragen

In de bijlage zit een brief met informatie

kunt u zich wenden tot de leerkracht of

over deze educatieve leeromgeving en

Jacob Anema.

tevens een toestemmingsstrook die u kunt

.

invullen en aan de leerkracht kunt geven.

Kinderpostzegels
Ieder kind met een vrij hoofd naar school

De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 is bestemd voor
kinderen die zó veel aan hun hoofd hebben dat ze vastlopen op
school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars
meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te
halen. Stichting Kinderpostzegels geeft ‘wind mee’ en helpt deze
kinderen met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij
weer met een vrij hoofd naar school kunnen.
Ook dit jaar zullen onze kinderen van groep 7 en 8 hun best doen om
producten van de Kinderpostzegelactie te verkopen.

Indeling van de groepen
Indeling van de groepen
Momenteel kunt u de groepen vinden volgens onderstaande
indeling:
INGANG SCHOOL
BSO

Teamkamer

Lokaal groep 1 en 2

Lokaal groep 5 en 6

Lokaal groep 3 en 4

Lokaal groep 7 en 8

Verdeling van de leerkrachten
Groep 1/2

Marijke Nijholt ma en di
Birgit van Maanen wo, do, vr

Groep 3/4

Imke Heegstra ma, di, wo, do
Wilma Bult vr

Groep 5/6

Dorine Lyclama a Nijeholt ma
Baudina de Vries di, wo, do, vr

Groep 7/8

Janna Bleeker ma, di, wo
Fokalien Ypma do en vr

Gymrooster
Maandag

09.00-10.00 uur
12.30-13.15 uur

groep 1/2
groep 3/4

Dinsdag

-

-

Woensdag

12.15-13.15 uur
13.15-14.00 uur

Groep 5/6
Groep 7/8

Donderdag

09.00-10.00 uur
13.00-13.45 uur

Groep 1/2
Groep 3/4

Vrijdag

12.15-13.15 uur
13.15-14.00 uur

Groep 7/8
Groep 5/6

Bereikbaarheid van de teamleden

Op de website onder het kopje “wie, waar, wanneer” staat informatie over de aanwezigheid van
Jella van Seters (directeur), Jacob Anema (facilitair) en Jildou Loen (Intern Begeleider) op De
Meiboom. Daarnaast zijn zij altijd via de e-mail bereikbaar en telefonisch.
De locatiecoördinator, Birgit van Maanen, is beschikbaar op dinsdag.

Anke Wassink, de school assistent, is op dinsdag aanwezig.
Mocht u met een van de teamleden willen spreken, kunt u persoonlijk een afspraak maken, via de
mail of de Parro app. U hoeft niet te wachten tot er oudergesprekken plaatsvinden.

Vervanging van leerkrachten
Bij ziekte van een leerkracht, verlof of scholing
kunnen we het doorgaans heel goed samen
oplossen. Als dat niet lukt wordt er vervanging
verzorgd door een extern bureau.
Indien er geen invaller beschikbaar is, kiezen
we ervoor om een groep te splitsen en deze
onder te brengen bij andere klassen. We willen
graag voorkomen dat klassen naar huis
worden gestuurd.
Echter, in het nijpende geval dat er voor
meerdere klassen en/of voor meerdere dagen
geen vervanging is, zullen we helaas ouders
verzoeken hun kind thuis te houden.

Het kan voorkomen dat we gebruik maken van
‘een wisselsysteem’: als een leerkracht
meerdere dagen ziek is en er geen inval
beschikbaar is voor deze groep, zetten we een
leerkracht van een andere groep in. De groep
van de ingezette leerkracht krijgt deze dag
geen les. Deze kinderen blijven thuis. Hiermee
wordt voorkomen dat steeds dezelfde groep
thuis moet blijven.
Let wel, kinderen worden niet zomaar naar
huis gestuurd! We zullen dit uiteraard goed
communiceren met de desbetreffende ouders.

Lytse bib
De Lytse Bib gaat open vanaf donderdag 8 september
aanstaande. De zomerleesboeken kunnen dan ook weer
ingeleverd worden.
De bibliotheek is elke donderdag open van 8.20 - 9.00
uur.Kinderen hebben gedurende die tijd de mogelijkheid om
boeken te wisselen voor zowel school als thuis. De bibliotheek
wordt begeleid door vrijwilligers. Fijn dat jullie dit doen!
Er wordt van 8.30 - 9.00 uur in alle groepen gelezen.

Ter informatie:
* De kinderen mogen maximaal drie boeken mee naar huis nemen. Graag in een stevige tas.
* De kinderen mogen de boeken maximaal drie weken lenen. Dan is het weer tijd om nieuwe boeken
te kiezen of het boek te verlengen.
* De collectie in de Lytse Bib wordt regelmatig opgefrist door onze leesconsulent Froukje Nauta.
* De kinderen krijgen geen pasje; alle leerlingen staan geregistreerd in de computer, u hoeft er dus
alleen om te denken dat de boeken tijdig weer worden ingeleverd of verlengd.
* De kinderen vinden het ook ontzettend leuk om samen te lezen met vaders/ moeders/ pakes/
beppes/ broertjes/ zusjes/ ............
Lezen hebben we als een van de speerpunten dit jaar, wij wensen iedereen heel veel leeskilometers
toe!

Jeelo
Op de Meiboom werken we schoolbreed met

Bij ieder project komt een aparte JEELO

Jeelo; Je Eigen Leeromgeving.

nieuwsbrief waarin we specifiek hulp vragen en

Het is projectmatig onderwijs. Elk project duurt

u informeren over ons Jeelo onderwijs. In deze

6-7 weken en heeft een gezamenlijke opening

nieuwsbrieven staat ook praktische en andere

en afsluiting. Bij alle projecten maken we

belangrijke informatie, dus wij vragen u deze

gebruik van maatschappelijke organisaties. En

nieuwsbrieven goed door te lezen.

u als ouder bent ook deskundig op een of
meerdere gebieden. Hoe leerzaam is dat voor

Jeelo voor ouders

de kinderen! Als u het leuk vindt om te helpen

U kunt meer vinden over Jeelo via

op wat voor een manier dan ook, wij zijn er blij

onderstaande link:

mee en laat het ons weten.

https://www.jeelo.nl/voor-ouders/

Kwink
We werken op school in alle groepen met een

Van 26 - 30 september is de week tegen het

online-methode voor sociaal-emotioneel leren

pesten. Als school vinden wij dit belangrijk en

(SEL) genaamd KWINK. In deze methode zitten

daarom doen wij mee. Een groep waarin

ook lessen over burgerschap en mediawijsheid.

lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding

Kwink voorkomt verstorend gedrag en pesten

en betrokkenheid en een goed leerklimaat. Het

en kent een groepsbrede, preventieve aanpak.

is belangrijk om oog te hebben voor jezelf en

Kwink werkt met vijf bewezen

goed af te stemmen op een ander. Wanneer is

gedragscompetenties.

iets grappig en wanneer grensoverschrijdend?

Voor de ouders is er een ouderkatern (klik op

Wie bepaalt dat eigenlijk? Hierover gaan we

link hieronder) en een koelkastposter (zie

met elkaar in gesprek. Het thema van de Week

bijlage) waarop u kunt zien en bespreken met

tegen pesten 2022 is Grapje! Moet toch

de kinderen waar we de komende tijd aan

kunnen?!.

werken.
Voor meer informatie:

https://www.kwinkopschool.nl/index.php?
eID=dumpFile&t=f&f=94868&token=00f8e9962

www.weektegenpesten.com

3db9cf31ca1460c8693439bb4301a94

Rapportfolio
Wij werken met het digitale rapportfolio

U krijgt dan tevens een uitnodiging voor een

“Mijnrapportfolio” die gedurende de schooltijd

gesprek hierover, bij voorkeur samen met uw

gevuld wordt door uw kind en de leerkrachten

kind. Voor nieuwe ouders is een

en waar de ontwikkeling van uw kind op school

informatiebrief beschikbaar over het

zichtbaar gemaakt wordt. Twee keer per jaar

rapportfolio en een beschrijving hoe je moet

kondigen we in de nieuwsbrief aan dat het

inloggen.

rapportfolio weer gevuld is met nieuwe

Buiten de contactmomenten zijn wij ook

informatie

beschikbaar voor uw vragen. U kunt altijd een
afspraak met ons maken. Blijf niet zitten met
uw vraag, maar stel deze gerust.

Folders

Ouderraad

In het begin van het schooljaar krijgen wij als

U kunt zich bij de OR opgeven voor

school veel folders, reclamemateriaal en

verschillende activiteiten. Wij kunnen uw hulp

briefjes om uit te delen. Wij delen de nodige

goed gebruiken!

folders en briefjes uit.

Informatie over de ouderraad en de notulen
van de vergadering komen op

Website
Op www.demeiboomwarns.nl staan nieuwtjes,
leuke uitjes, de schoolgids en de
schoolkalender.
Als u buiten de vakantiedagen een verlofdag
wilt aanvragen kan dat ook op onze website:
https://www.demeiboomwarns.nl/Ouders/506P-leerplicht-en-verlof
Mailadres: Ons mailadres is veranderd:

www.demeiboomwarns.nl te staan onder het
kopje Ouders, Ouderraad

MR/OMR en GMR
De notulen van de vergaderingen, de

vergaderdata en andere informatie rond de
MR, OMR en GMR kunt u terugvinden op
www.demeiboomwarns.nl onder het kopje
Ouders, Medezeggenschap. Als u dan naar het
juiste kopje gaat, vindt u daar de
desbetreffende informatie.

info.meiboom@kykscholen

Vakantierooster
U kunt het nieuwe vakantierooster vinden op

Extra vrije dagen

de website. Daar worden ook de studiedagen

Naast de vakanties zijn er nog enkele andere

vermeld.

vrije dagen, o.a. studiedagen voor de

https://www.demeiboomwarns.nl/Ouders/124

leerkrachten en marge-uren voor andere

2-P-vakanties-en-vrije-dagen

activiteiten of eventuele calamiteiten.
Wij laten u, voor zover mogelijk, ruim van
tevoren weten wanneer de kinderen extra vrij
zijn.

A
G
E
N
D
A

5 september

6 september

8 september

Startgesprekken

OMR

startgesprekken

Uw alineatekst

19 september

Installatie
leerlingenraad

26-30 september

Week tegen het pesten

4 oktober

5 oktober

Dierendag

Dag van de leerkracht

10 oktober

Dag van de duurzaamheid

6-17 oktober

Kinderboekenweek

13 oktober

15-23 oktober

Boekenmarkt

Herfstvakantie

