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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

De Iep eindtoets
Op dinsdag 21 en woensdag 22 april is de IEP
Eindtoets door alle kinderen van groep 8
gemaakt.
Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om
een eindtoets te maken aan het eind van de
basisschool. Deze eindtoets meet de taal- en
rekenvaardigheid van uw kind. De eindtoets
laat zien welk niveau leerlingen hebben op het
gebied van taal en rekenen. Dat heeft twee
doelen: -De eindtoets laat zien welk type
vervolgonderwijs bij een leerling past. De
eindtoets is daarmee een aanvulling op het
schooladvies dat een leerling krijgt. De
eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen
niet slagen of zakken voor de toets. -De
eindtoets geeft inzicht in de leerresultaten van
een basisschool. De Inspectie van het
Onderwijs gebruikt deze informatie om het
totaaloordeel over een school te bepalen.
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Scholen kunnen aan de hand van de resultaten
hun onderwijs zo nodig aanpassen.
Juf Dorine was ’s morgens in de klas bij groep
7. Groep 8 kon nu met eigen juf op een rustige
werkplek de toets gaan maken.
In de ochtend maakten de kinderen zowel taal
als rekenen.
Met een leuke en frisse opmaak, leuke teksten
en heldere vragen verlagen de makers van de
toets zoveel mogelijk de spanning bij de
kinderen, zo kunnen ze echt laten zien op welk
niveau ze staan.
De jongens en meiden hebben serieus
gewerkt, onder het genot van een lekker
koekje. Het waren twee gezellige ochtenden.
Nu nog even wachten op de uitslag.
De kinderen hebben al eerder hun
schooladvies gekregen. Mocht het resultaat
op deze eindtoets hoger zijn dan het advies
van school, dan mag het advies eventueel nog
wel naar boven worden bijgesteld.

Leerlingarena
Onze school streeft ernaar om elke dag samen
een beetje beter worden d.m.v. de methodiek
leerKRACHT.
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De vier instrumenten bordsessie, gezamenlijk
lesontwerp, lesbezoek/feedback en de stem
van de leerling helpen daarbij.
De stem van de leerling is een inspiratiebron
voor verbeteringen. We willen weten hoe het
onderwijs, de school, de les door de leerlingen
wordt ervaren en wat het effect op hun leren
is. Met leerlingen werken aan verbetering
geeft ideeën en vergroot hun betrokkenheid.
Wij luisteren naar leerlingen en geven hen
regie en stem, hun input verwerken wij als
team in verbeterdoelen. Belangrijk daarbij is
dat we vertrouwen hebben in de leerling.
Na de meivakantie op dinsdag 18 mei van
14.15-14.45 uur vindt er een leerlingarena op
school plaats met als thema Blink lezen en
blink wereldorientatie. Vanwege de
coronaregels zullen de eigen leerkrachten met
4 eigen kinderen in hun eigen lokaal over dit
thema praten. Alle andere teamleden zullen
via TEAMS de sessies volgen en de
opmerkingen van de leerlingen noteren.
Verbeteringen zullen na afloop door het team
vertaald worden naar het verbeterbord van
het team.
Mocht uw kind heeft zich vrijwillig hebben
opgegeven om mee te praten over ons
onderwijs dan krijgt u een berichtje van ons
voor 1 mei. Alle vragen welke zijn bedacht
door het team zullen vooraf met de leerlingen
worden besproken zodat ze kunnen nadenken
over hun antwoorden en goed voorbereid zijn
op de leerlingarena.

Meertaligheid
Om de meertaligheid op onze school wat
meer zichtbaar te maken willen we onder
andere graag de kussens in de verschillende
leeshoeken vervangen. We zoeken ouders die
voor ons kussenhoezen willen maken van de
stof van de Nederlandse-, Friese- en Engelse
vlag. Het gaat in totaal om 9 kussenhoezen.
Voor de stof zorgen wij.
Wie vindt het leuk en wil wel één of meerdere
kussenhoes/kussenhoezen voor ons maken?
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Laat het dan weten aan Grytsje,
grytsje.melchers@gearhing.net of aan de
eigen groepsleerkracht.

De koningsspelen
Maandag 26 april hebben wij onze
Koningsspelen. Op deze dag hebben wij een
gezellige en actieve dag vol met spelletjes
binnen en buiten.
Om deze dag nog feestelijker te maken mogen
alle kinderen oranje of rood-wit-blauw
verkleed komen!
We gaan ook creatief aan de slag!

De nationale buitenlesdag
Steeds vaker zoeken wij op De Meiboom voor
onze lessen de buitenlucht op. Kinderen
vinden buitenlessen leuk! Een leerzame én
uitdagende buitenles stimuleert niet alleeen
beweging, maar de combinatie van natuurlijk
daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor
dat kinderen zich daarna beter kunnen
concentreren in de klas! Op 13 april was de
Nationale Buitenlesdag. Dit is een initiatief van
Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle
basisscholen in Nederland oproepen om les in
de buitenlucht te geven. Wij hebben hier als
school aan mee gedaan, dat had u vast al
begrepen van uw zoon of dochter.

Schoolfruit
We genieten van het geleverde schoolfruit.
Voor de duidelijkheid:
Op dinsdag, woensdag en donderdag is er
fruit op school en hoeven de kinderen geen
fruit mee te nemen van huis.
Maandag en vrijdag graag zelf fruit meegeven.
Het schoolfruit loopt ten minste tot eind mei.
Alle informatie over schoolfruit kunt u vinden
op de site www.euschoolfruit.nl
U kunt zich ook abonneren op de wekelijkse
nieuwsbrief.
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Lustrum De Meiboom

Kamp, schoolreisjes en musical

Na de zomervakantie willen we graag starten
met een viering vanwege het lustrum van De
Meiboom. Wij bestaan dan 5 jaar als
Basisschool De Meiboom. En dat willen we
graag vieren met elkaar.
In de diverse commissies en bij het team is al
de vraag neergelegd; Wie lijkt het leuk om in
de lustrumcommissie zitting te hebben? Graag
willen we voor de meivakantie de commissie
samengesteld hebben. Mocht u als ouder
interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden
bij Birgit door het sturen van een mailtje naar
demeiboom@gearhing.net o.v.v. Lustrum De
Meiboom

Wij zijn met het team en de MR druk bezig
met het uitzoeken hoe het dit schooljaar komt
met het schoolkamp, de schoolreisjes en de
musical. Zodra het e.e.a. duidelijk is brengen
we u en natuurlijk de kinderen op de hoogte.

Nieuwe leerlingen
In groep 1 zal na de meivakantie Hendrik
komen oefenen. Hielke zal na de meivakantie
in groep 2 beginnen. In groep 3 zal Ruerd
starten en Jitse komt in groep 5 als nieuwe
leerling erbij. Wij wensen alle jongens heel
veel plezier bij ons op De Meiboom, Welkom!

Van de Identiteitscommissie
De teamleden van de identiteitscommissie zijn
druk bezig met het formuleren van een
conclusie over de vraag hoe gaan we verder
met de identiteitscommissie. Hierover wordt u
na de meivakantie in een apart bericht
geïnformeerd.
De gezinsdienst kan dit schooljaar niet
doorgaan, wel zijn we bezig om deze in te
passen in het volgend schooljaar samen met
een project over de grote wereldreligies; Het
Christendom.

Geef een boek cadeau!
De campagne Geef een boek cadeau heeft als
missie om alle kinderen in Nederland te laten
opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat zou
het mooi zijn als ieder kind een eigen
verzameling met de mooiste kinderboeken in
zijn kamer heeft staan – met als resultaat dat
boeken een vaste plaats krijgen in zijn of haar
leven. Om die boekenkast te vullen, bundelen
boekhandels en diverse partners ieder jaar
hun krachten om in het voorjaar een
jeugdboek
beschikbaar te
stellen voor een
klein bedrag. Het
jeugdboek De
brief voor de
koning van Tonke
Dragt is vanaf
vrijdag 23 april
voor € 3,50
verkrijgbaar in alle boekhandels in Nederland.

Nieuwe boeken in de lytse Bib.

Doekoe
De Doekoe scholenactie is weer begonnen en
loopt tot 23 mei 2021. Bij aankoop van
actieproducten bij de ontvang je speciale
Doekoe munten die je kunt doneren aan onze
school. Kijk voor meer informatie op
coop.nl/doekoe
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Wij hebben enorm veel leuke en nieuwe
boeken gekregen, dus laat de kinderen een
stevige tas meenemen volgende week zodat
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ze lekker kunnen lenen en lezen in de
vakantie! De bib zal volgende week speciaal
de hele week open zijn!
Onze bib is elke donderdag open van 8.20 9.00 uur. De leerkrachten helpen de kinderen
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.
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 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/ ............

‘Alle leerlingen houden van lezen, alleen
weten ze dit zelf nog niet’

Contact ouders-leerkrachten
Er is nog steeds minimaal ‘live’ contact tussen
ouders/verzorgers en onderwijspersoneel.
Contact vindt via de e-mail, Parro app of
telefonisch plaats.
Op afspraak is incidenteel en bij hoge
uitzondering, bezoek in de school of op het
plein mogelijk. We zijn in dat geval verplicht
om u een aantal gezondheidsvragen te stellen
en uw gegevens te noteren. Deze gegevens
kunnen gebruikt worden om u, in geval van
een corona gerelateerde calamiteit, te
informeren of te bellen.

Basisschool De Meiboom
Himmelumerdyk 2A
8721 GT Warns
0514-682050

BSO locatie De Meiboom
De kinderopvangorganisatie Kids First verzorgt
de buitenschoolse opvang in Warns. Suzanne
Visser is de pedagogisch medewerker. Mocht
u behoefte hebben aan opvang of wilt u
informatie hierover, neem dan contact op met
de organisatie van Kids First:
https://www.kidsfirst.nl/opvang/4-12-jaar/
Informatie over de tarieven:
https://www.kidsfirst.nl/tarieven/tarieven2020/
Onze website
Op www.demeiboomwarns.nl vindt u o.a.
nieuwtjes, tips en de schoolkalender. Ook is
onze schoolgids daar te vinden.

Ouderraad
Van de ouderraad
Onlangs is Joanna Wortel aangeschoven bij de
OR. Ons OR team bestaat nu uit Arjan, Judith,
Joanna en Marrit. Eind dit schooljaar zal Judith
de OR verlaten, we zijn dan ook op zoek naar
een ouder van een midden-/bovenbouw
leerling die ons team wil versterken. Enkele
werkzaamheden van de OR zijn: de bel luiden
tijdens de 10 minuten gesprekken, het regelen
van de koffie thee tijdens de koffieochtend,
zorgen dat er met speciale gelegenheden wat
lekkers voor de kinderen klaarstaat en altijd
leuk, het regelen van de sinterklaas kadootjes.
Wie welke taak op zich neemt wordt
besproken tijdens onze twee maandelijkse
vergaderingen. Ben je nou nieuwsgierig
geworden naar de overige werkzaamheden en
wil je meer weten, schiet even Arjan, Joanna,
Judith of Marrit aan. Een mail mag natuurlijk
ook: or.meiboom@gearhing.net
Dan is er een oproep voor nieuwe leden
vanuit de werkgroep “luizen” en “gang
versieren”.
In de luizengroep willen we graag een groter
aantal mensen i.v.m. het rouleren, zodat je er
bij een uitbraak niet wekelijks staat.
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Voor de werkgroep gang versieren, staat er
momenteel 1 persoon op de lijst, die dit
schooljaar voor het laatst is.
Wil jij ervoor zorgen dat onze kinderen luisvrij
zijn/blijven en dat ze in een gezellige
omgeving zijn, geef je dan snel op om hier
voor te zorgen.
Vele handen maken licht werk!
In de bijlage vindt u het financieel verslag van
de ouderraad. Na de meivakantie komt er een
moment (in welke vorm is nog onduidelijk) om
eventuele vragen te bespreken.
Informatie over de ouderraad en de notulen
van de vergaderingen staan op
www.demeiboomwarns.nl onder het kopje
Ouders, Ouderraad. Het mailadres van de
ouderraad is or.meiboom@gearhing.net

MR/OMR en GMR
In de bijlage vindt u het jaarverslag van de
ouderraad. Na de meivakantie komt er een
moment (in welke vorm is nog onduidelijk)
om eventuele vragen te bespreken.

(Adres)wijzigingen
Adres wijziging of andere gegevens wijzigen?
Geef het online door via de website onder het
kopje “contact”.
www.demeiboomwarns.nl

Agenda
26 april

1 mei – 16 mei

Koningsspelen op
school
Koningsdag, alle
kinderen vrij
Meivakantie

18 mei

Leerlingarena

23 mei

1e Pinksterdag

24 mei

2e pinksterdag; alle
kinderen vrij
Studiedag
leerkrachten; alle
kinderen vrij

27 april

25 mei

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.

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

Vakantierooster 2020-2021
U kunt het vakantierooster vinden op de
website. Daar staan ook de studiedagen
vermeld.
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