Nieuwsbrief November 2019
2017

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

Schoolfruit
Vanaf 11 november krijgen
wij weer schoolfruit geleverd
tot 17 april. 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.

Oudergesprekken/contactweek
25-28 november is een contactweek. In deze
week nodigen de leerkrachten van de
Meiboom de ouders uit van kinderen die extra
ondersteuning hebben. Mocht u ook behoefte
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hebben om de leerkracht te spreken over de
vorderingen van uw kind, dan kunt u bij de
desbetreffende leerkracht een afspraak
maken.

Sinterklaas
Sinterklaas komt zaterdag 16 november weer
aan in Nederland en dit keer in Apeldoorn.
Wij hebben al van Sint gehoord dat hij heel
graag donderdag 5 december op De
Meiboom en bij de peuterspeelzaal langs wil
komen.
Of misschien ook al eerder…? En zou hij
Rommelpiet dan ook weer meenemen?
We wachten het allemaal in spanning
af…

Sponsorgeld
We zijn druk bezig met de besteding van de
sponsorgelden. Het is bijna compleet… en dan
kunnen we de nieuwe (buiten)speelmaterialen
aan de kinderen presenteren!

Speeltijd is onderwijstijd
Uit de ouderraadpleging is gekomen dat 2
keer per week een kwartier speeltijd,
onderwijstijd zal worden. U heeft hierover een
e-mailbericht ontvangen. Op onze school
zetten wij spel en bewegen na de lunch in om
verschillende onderwijsdoelen na te streven.
Een keer per week krijgen de kinderen 15
minuten extra gymnastiek en de andere keer
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bieden de leerkrachten een nieuwe activiteit
aan die de kinderen in de pauze kunnen
spelen. De activiteit wordt uitgelegd, het
wordt gespeeld en daarna kunnen kinderen
het zelf spelen en is de leerkracht er om te
begeleiden. Er zijn beweegkaarten
aangeschaft waaruit elke week weer een
keuze wordt gemaakt voor de activiteiten.
Daarnaast hebben de leerkrachten een
workshop bewegend leren gevolgd en zullen
we de mooie nieuwe (buiten)speelmaterialen
van de opbrengst van de sponsorloop
introduceren.
Met de voorgestelde wijziging wordt er méér
onderwijstijd gerealiseerd en daarmee ook
meer marge. Dit geeft school wat meer
mogelijkheden om, waar nodig, een studiedag
in te plannen. Ook maakt dit het mogelijk om
de standaard vakanties wat te verlengen of
een extra vrije dag in te roosteren na een
nationale feestdag. Het is zeker niet onze
bedoeling om alle opgespaarde marge-uren
vrij te geven.

De schoolgids, een voorbeeld
Op onze website kunt
u onze schoolgids
vinden. U leest
bijvoorbeeld wat de
doelen van ons
onderwijsteam zijn en
welke specifieke
ontwikkelpunten we
centraal hebben staan
op De Meiboom voor
dit schooljaar.

gemeente allereerst aan kinderen zelf vragen
wat zij hierin belangrijk vinden.
Kinderen denken en doen mee
Samen met kinderen uit groep 7 en 8 van
verschillende basisscholen in Súdwest-Fryslân
brengt de gemeente de komende maanden in
kaart welke thema’s volgens hen meer
aandacht verdienen. Dat doen ze aan de hand
van een kinderpanel, een kindermonitor en
een kinderconferentie.
Kinderpanel
In september is men gestart met een
kinderpanel. Dit panel bestond uit ongeveer
15 kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende
basisscholen in de gemeente. Hier deden ook
kinderen van De Meiboom aan mee.
Kindermonitor
De eerste bevindingen van het kinderpanel
zijn uitgewerkt in een monitor, die is verspreid
onder alle leerlingen in groep 7 en 8 in de
gemeente Súdwest-Fryslân. Door deze
kindermonitor in te vullen, konden kinderen
van zich laten horen: wat vinden zij belangrijk?
Hoe zijn die zaken nu geregeld? Is er ruimte
voor verbetering? Hun antwoorden geven de
gemeente inzicht in wat de kinderen vinden
dat al goed gaat en wat nog beter kan in de
gemeente Súdwest-Fryslân. De kindermonitor
is ook ingevuld door de kinderen van groep
7,8 van De Meiboom.

U vindt de schoolgids onder het kopje
praktische informatie.
www.demeiboomwarns.nl

Kinderconferentie
De resultaten van de kindermonitor worden
onder andere gebruikt voor een speciale
kinderconferentie op 24 januari. Tijdens deze
conferentie krijgen ruim 60 kinderen de kans
om mee te denken over de onderwerpen die
volgens kinderen in Súdwest-Fryslân meer
aandacht moeten krijgen binnen de
gemeente. Later dit jaar ontvangen we
hierover meer informatie.

Kindermonitor

Staking

De gemeente Súdwest-Fryslân wil kinderen
een omgeving bieden waar zij, nu en in de
toekomst, op een fijne manier kunnen wonen
en leven. Om dat te bereiken, wil de
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In de herfstvakantie is duidelijk geworden dat
er helaas geen extra geld komt voor het
onderwijs.
Het team van De Meiboom heeft besloten
gehoor te geven aan de oproep van de
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bonden om op 6 november te gaan staken. U
heeft hierover al een mail ontvangen deze
week.
Dat betekent dat de school dicht zal zijn op
woensdag 6 november. Het team zal naar
Leeuwarden afreizen om de manifestatie van
de bonden bij te wonen.

Plastic Soep
Deze week starten we schoolbreed met het
thema Plasticsoep.
In alle groepen wordt de komende weken
aandacht besteed aan dit onderwerp.
Een aantal data zijn voor jullie handig te
weten:
Vanaf maandag 4 t/m vrijdag 8
november, vragen we of de kinderen thuis al
het(schone)plastic, wat anders bij het afval
verdwijnt, mee te nemen naar school;
Dinsdag 5 november is er een
theatervoorstelling op school
'Plasticdetective';
Dinsdagmiddag 12 november gaan we
zwerfvuil opruimen. Voor de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 is het handig die dag de fiets
mee naar school te nemen.
We hopen samen met de kinderen te
ontdekken hoe we plasticgebruik kunnen
verminderen, hoe we plastic beter kunnen
recyclen en hoe het plasticprobleem van
invloed is op onze natuur en de dieren en
mensen die daarin leven.

Luizen
Ook dit schooljaar zet de hoofdluiswerkgroep
zich weer in om te zorgen dat de school luisvrij
is. Maar dat kunnen wij niet zonder uw hulp!
We proberen al vanaf de zomervakantie om
de school hoofdluisvrij te krijgen.
De hoofdluiswerkgroep controleren de
kinderen na elke vakantie op hoofdluis. U
krijgt als ouders persoonlijk bericht als wij bij
uw kind hoofdluis hebben gevonden. Ook
worden alle ouders op de hoogte gesteld via
de mail, als er weer luis is aangetroffen op
onze school. Lees dus de mails van school
goed, er staat belangrijke informatie in. Na
constatering van hoofdluis of neten houden ze
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iedere week een nacontrole om te kijken of de
behandeling heeft geholpen en of er geen
verdere verspreiding is geweest.
En dan komt u als ouder in actie: Controleer
uw kind regelmatig op hoofdluis, het liefst
iedere week. En als uw kind hoofdluis heeft,
dan is twee weken lang elke dag kammen, met
een ijzeren netenkam, de enige methode om
er vanaf te komen, en om verspreiding te
voorkomen. Deze kam kunt u kopen bij de
apotheek, of lenen van school.
Helpt u weer mee dit jaar om de school
hoofdluisvrij te maken?

De leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad heeft besloten dat
ze graag een ‘kinderpleinwacht’ willen
invoeren. Alle argumenten voor en tegen zijn
besproken. De uitvoering wordt verzorgd door
de kinderen van groep 8.
Zij dragen een geel hesje en de andere
kinderen kunnen advies aan hen vragen. Ook
kunnen ze de leerkrachten assisteren bij
valpartijen of het oplossen van ruzies. Wij
juichen dit initiatief toe en wensen hen veel
plezier bij het uitoefenen van deze taak.
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de website
www.demeiboomwarns.nl

Nieuwe leerlingen
Femke is begonnen in groep 1 op de Meiboom
en Lily start met oefenen. Wij wensen deze
meiden een gezellige en leerzame tijd toe op
onze school!

Stagiaire
Sanne Wesselius zit in de 4de klas van Basiskader aan de RSG te Sneek en zal van
maandag 18 november tot 29 november 2019
haar oriënterende stage lopen op de
Meiboom. Wij wensen haar veel succes!

Kerstviering
We zijn nog maar net begonnen met de
lampionnen, nu een tipje van de sluier over de
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kerstviering van dit jaar. De kerstviering zal dit
jaar in de Spylder gehouden worden in
verband met een voorstelling die de kinderen
van
groep 1-4 zullen verzorgen. Zodra
we het exacte programma
uitgewerkt hebben, zult u
een uitnodiging
ontvangen. In ieder
geval is de datum
bekend; dinsdag
17 december,
vroeg in de
avond.

Kerstmarkt
Op zaterdagmiddag 14 december tussen 2 en
5 uur is er een kerstmarkt houden in De
Spylder, voor het dorp. De uitnodiging
hiervoor sturen wij namens de
kerstmarktcommissie door (zie bijlage).
Op school werken we hier niet aan.

Lytse Bib
De bib is elke donderdag open van 8.20 - 9.00
uur. Er is dan een vrijwilliger aanwezig om
alles soepel te laten verlopen en kinderen te
helpen bij het kiezen van boeken.
Er wordt van 8.30 - 9.00 uur in alle groepen
gelezen. Kinderen hebben gedurende dat half
uur de mogelijkheid om boeken te wisselen
voor zowel school als thuis. Dit mogen ze zelf
doen of samen met hun vader, moeder of
verzorger.
Vanaf 8.20 zijn ouders / verzorgers welkom
om met hun kind(eren) boeken te kiezen.
‘Alle kinderen houden van lezen, alleen
weten ze dit zelf nog niet.’

Levensbeschouwing
Vanaf 14 oktober gaan de lessen over het
thema Volhouden; over volhouden of
afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden
vanuit de beste bedoelingen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en
Lea (Genesis 25 t/m 33).

Vanaf 11 november werken we over het
thema ‘ Geheimhouden’; over geheimen en
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geheimpjes. Verborgen houden of onthullen.
Privacy en ontdekken wie iemand is.
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47).

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?
Geef het online door! Via onze website is het
mogelijk een adreswijziging of wijziging van
andere gegevens (bijvoorbeeld
telefoonnummer of e-mailadres) door te
geven. Op onze website onder ‘Contact’ kunt
u een online formulier vinden om de wijziging
door te geven. Eenvoudig en snel! Na
ontvangst van uw wijziging voeren wij de
wijzigingen z.s.m. door in ons
administratiesysteem.

Nieuws uit de groepen
Op www.demeiboomwarns.nl staat het
nieuws uit de groepen. Ook vindt u er andere
nieuwtjes en de schoolkalender.

Van de ouderraad
Informatie over de ouderraad en de notulen
van de vergadering komen op
www.demeiboomwarns.nl te staan onder het
kopje Ouders, Ouderraad.
Het mailadres van de ouderraad is
or.meiboom@gearhing.net

Oud papier
In Warns staat een keer per maand een
container op “de Waske” waarin u het oud
papier kunt doneren. De opbrengst van dit
papier is ten bate van onze school!
11
12

12,13,14 november
10,11,12 december

Identiteitscommissie/MR/OMR en
GMR
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond de
identiteitscommissie, MR, OMR en GMR kunt
u terugvinden op www.demeiboomwarns.nl

www.demeiboomwarns.nl
demeiboom@gearhing.net

onder het kopje Ouders. Als u dan naar het
juiste kopje gaat, vindt u daar de
desbetreffende informatie.

Agenda
Op onze website vindt u het vakantierooster
voor het schooljaar 2019-2020.
21 - 25 oktober
Herfstvakantie
31 oktober
Scheepvaartmuseum
groep 7 en 8
5 november
Plastic detective
5 november
Vergadering Ouderraad
start 20.00 uur
6 november
Staking , kinderen vrij
11 november
Sint Maarten
12 november
Zwerfvuil opruimen
14 november
Scholing team, kinderen
om 12.00 uur uit
12, 13, 14
Oud papiercontainer
november
25 november
Identiteitscommissie
vergadering
5 december
Sint op school
17 december
Kerst in de Spylder
23 december- 6
Kerstvakantie
januari 2020
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