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nieuwsbrief de Meiboom

Vanuit het team

De eerste weken zitten er alweer op en we zijn goed en fijn gestart! We
sluiten ons project af en daarmee de eerste periode af met de
boekenmarkt tussen de palen en de vogelhuisjes (bij mooi weer). We
hopen u daar allemaal te mogen ontmoeten.
De afgelopen periode hebben we ontzettend veel activiteiten gedaan en
we willen via deze weg alle ouders en andere vrijwilligers heel hartelijk
danken voor alle hulp. Geweldig fijn om op deze wijze samen te kunnen
werken. Alvast een gezellige herfstvakantie en mochten wij als school
leuke vakantietips krijgen, zetten wij deze op de website.

Jeelo

We zijn volop bezig met ons project over omgaan met de natuur, ofwel
GiGaGroen!
De nestkastjes worden deze week opgehangen en de palen willen we ook
graag ontvangen zodat deze voor de boekenmarkt bevestigd kunnen
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worden. De eerste palen zijn al op school gebracht, wat een creativiteit;
een vogelbadpaal, een muziekpaal, een meetpaal en een strandpaal. Leuk
hoor!

Is jullie paal ook klaar, neem deze dan zo snel mogelijk mee naar
school zodat we ze voor donderdag nog kunnen tentoonstellen op
het plein.
Volgende week sluiten we het project af met een feestelijke boekenmarkt
op donderdag 13 oktober, waar iedereen van harte welkom is! We
starten om 13.30-14.00 uur.

De Meiboom
Himmelumerdyk 2 A
8721GC Warns

www.demeiboomwarns.nl
info.meiboom@kykscholen.nl
0514-682050

Het Jeelo project na de herfstvakantie
zal gaan over ‘leren van mensen van
vroeger’ en de kinderen zullen voor de
herfstvakantie een opdracht krijgen om
na te denken ‘Wie is voor jou een
belangrijke persoon waar jij van leert of
geleerd hebt?’
Dat kan je mama zijn maar dat zou ook
een vriend kunnen zijn die belangrijk
voor je is of een trainer.
We zien graag een foto van die persoon
in het fotolijstje, maar het zou ook een
foto van een voorwerp of kunstwerk
kunnen zijn wat te maken heeft met die
bepaalde persoon.
Voor het gezin is er ook een fotolijstje
‘Wie is in jullie familie een belangrijke
persoon waar jullie als gezin van leren
of geleerd hebben? Schrijf er ook in een
paar woorden bij wie het is en waarom
deze persoon zo belangrijk is voor jullie.
De fotolijstjes zullen na de
herfstvakantie opgehangen worden.
In de Jeelo nieuwsbrief vindt u
uitgebreide informatie over dit project
en andere projecten en ook data
waarop we hulp kunnen gebruiken. We raden u dan ook met klem aan om de Jeelo nieuwsbrief goed te lezen.
Meer informatie: https://jeelo.nl/voor-ouders/

Executieve functies

Plan en regelkracht gaat over plannen en

Je zou kunnen zeggen dat executieve functies

tot achter bedenken wat je daarvoor nodig

manieren zijn waarop je je gedrag stuurt. Denk
aan doorzetten, iets afmaken waar je mee
bezig bent. Je kunt zulke vaardigheden
ontwikkelen en versterken. We noemen ze
Breinhelden. Hier zijn we schoolbreed mee
bezig en de komende periode werken we aan
spiegelkracht en plan-en regelkracht.
Spiegelkracht gaat over kritisch naar jezelf
kijken en het ontwikkelen van zelfreflectie. Het
gaat over eerst denken en dan doen.

organiseren; een plannetje maken en van voor
hebt en dat dan regelen. Ouders doen vaak
heel veel voor de kinderen, maar ze leren het
pas echt als ze dingen zelf voor elkaar moeten
krijgen. Leuk om thuis mee te oefenen.
De afgelopen periode werkten we aan
aandachtkracht en emotiekracht en die
krachten zijn al aardig ingeoefend en bekend
bij de kinderen. Wellicht heeft u er thuis ook al
iets van gemerkt. Mocht u meer informatie
over de Breinhelden willen hebben, vraag er
gerust naar.

Nieuwtjes

Luizengroep oproep

Juf Grytsje is bevallen van een prachtige zoon

Het luizengroepje heeft de afgelopen periode

Melle Wytze. Van harte gefeliciteerd Douwe en

twee keer alle kinderen gecontroleerd op

Grytsje en veel geluk met jullie zoon en

luizen en er zijn geen luizen aangetroffen. Er

broertje.

zijn nog wel vrijwilligers nodig voor deze groep.
Mocht u interesse hebben kunt u even contact
opnemen met Froukje Bajema. Het mag ook
via Birgit.

Opening Lytse Bib voor Peuters
Dinsdag 4 oktober was de feestelijke opening van de Lytse bib voor de peuters!
De kinderen hebben volop genoten van het prentenboek ‘We hebben er een geitje bij’ wat
voorgelezen is door Froukje Nauta onze leesconsulent.
Door de interactie met de peuters beleven ze het verhaal, we hoorden allemaal verschillende
dieren in de hal. Na afloop konden ze boeken uitzoeken voor thuis.
We wensen de peuters veel leesplezier toe!

Informatie Lytse Bib

Ouderraad

we blij mee! Er wordt flink gelezen en boeken

factuur sturen voor de vrijwillige

geleend. Op donderdag kunnen de boeken

ouderbijdrage. Schoolreisjes en kamp zullen

weer omgeruild worden voor nieuwe boeken,

apart gefactureerd worden. Mocht u meer

ouders zijn welkom om de kinderen te helpen

informatie willen hebben over de bestemming

bij het uitzoeken van de boeken.

van de gelden of andere financiële vragen, kunt

De Lytse Bib draait met vrijwilligers en daar zijn

Binnenkort zal de ouderraad u de jaarlijkse

u terecht bij de penningmeester van de OR. .
Ter informatie:
* De kinderen mogen maximaal drie boeken
mee naar huis nemen.
* De kinderen mogen de boeken maximaal
drie weken lenen. Dan is het weer tijd om
nieuwe boeken te kiezen.

Informatie Corona

Wij houden u via de mail op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen
rondom Corona.
Heeft u vragen over Corona of wilt u dingen bespreken rondom Corona, aarzel dan niet om
contact op te nemen met Jella van Seters: jella.vanseters@kykscholen.nl

De leerlingenraad

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

Ouderraad

Informatie over de ouderraad en de notulen van de vergadering komen op www.demeiboomwarns.nl
te staan onder het kopje Ouders, Ouderraad.

MR/OMR en GMR

Mocht u een vergadering willen bijwonen, bent u van harte welkom. Graag wel even aanmelden van
tevoren bij Maria of Froukje.
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.

En verder:

Wij zijn een inzamelpunt voor batterijen, u kunt deze aan de kinderen meegeven.

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd?

Geef het online door, via onze website. Onder
het kopje ‘contact’ kunt u een online formulier
vinden om de wijziging door te geven.
Eenvoudig en snel. Na het doorgeven
verwerken wij het in ons administratiesysteem.
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10 oktober

Dag van de duurzaamheid

6-17 oktober

Kinderboeken week

13 oktober

Boekenmarkt van 14.3014.00 uur

15-23 oktober

21 november

5 december

22 december

Herfstvakantie

Studiedag leerkrachten, alle
kinderen vrij

Sinterklaas

Kerstviering om 10.30 uur
met aansluitend een lunch

Alle kinderen vrij
23 december

24 december- 8 januari

Kerstvakantie

