Nieuwsbrief De Meiboom
april 2022

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).

Ook hebben de eerste ouders hun weg
weer gevonden naar en in de school en
daar zijn we blij mee. We hopen u straks in
grote getalen op de ouderavond te
ontmoeten in de groepen.

Jeelo

Groet, Team De Meiboom

Vanuit het team
We zijn de afgelopen periode druk bezig
geweest als team met allerlei scholingen
en trainingen; onder andere volgenden
een aantal collega's Fries, Muziek, Cursus
Robotica, een voorlichting Sexting and
Grooming en hadden we bouw
overleggen.
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We zijn inmiddels al begonnen met week 5
van ons project “Veilig in het verkeer”.
Ondertussen zijn we het derde project
‘het maken van je eigen product’ al aan
het voorbereiden. In de bijlage hebben we
een uitgebreide nieuwsbrief/ verslag van
deze projecten met daarin ook al bekende
data en andere belangrijke informatie
over de projecten. We raden u aan om de
Jeelo bijlage te openen en lezen, opdat u
niets mist.
Meer informatie?:
https://jeelo.nl/voor-ouders/
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Nieuwe leerling
In groep een is Jjamaro begonnen. Hij is al
aardig gewend op school. Wij wensen hem
een gezellige tijd toe op De Meiboom.

Stagiaire
In groep 3 en 4 komt Andries Jacobi stage
lopen. Andries studeert aan de ALO
(Academie voor Lichamelijke opvoeding)
en is nu bezig met de minor
basisonderwijs.
Wij wensen Andries heel veel succes!

Schoolfotograaf
Op donderdag 7 april is fotograaf Wiersma
uit Heerenveen op school gekomen om
schoolfoto’s te maken. Namens de
ouderraad heeft Antsje Uilkje de kinderen
en ouders begeleid.

Schoolfruit
Op dinsdag, woensdag en donderdag
hoeven de kinderen geen fruit mee van
huis. We hebben dan schoolfruit.
Samen fruit eten is leuk en gezond!
U kunt alle informatie over schoolfruit
vinden op de site www.euschoolfruit.nl
U kunt zich op die site ook abonneren op
de nieuwsbrief.

Schoolbrede afsluiting Jeelo
Op donderdag 21 april is de schoolbrede
afsluiting van ons Jeelo project 'Veilig in
het verkeer'. Alle kinderen kunnen op
deze dag een diploma krijgen en de fietsen
worden officieel gekeurd. Dus vergeet niet
de fietsen mee te nemen!
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Tosti-dag
In overleg met de leerlingenraad is
afgesproken dat we na elke vakantie een
tosti-week houden. Nu hadden de
kinderen er al zo'n zin in dat we besloten
hebben de eerste tosti week in de week na
Pasen te houden. Jurre heeft het schema
gemaakt;
groep 1-2 op dinsdag
groep 3-4 op woensdag
groep 5-6 op donderdag
groep 7-8 op vrijdag

Pasen op school
We vieren 14 april het Paasfeest op
school met een gevarieerd programma
bestaande uit de onderdelen; Het
prentenboek ‘Egel en muis vieren de
lente’, het Paasverhaal, een lentedans,
paaseieren zoeken, zaaien en lenteliedjes
zingen. Kortom een gezellige ochtend om
het Paasfeest in te luiden.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen.
We ontbijten 's ochtends om 8:30 uur met
elkaar in de hal en daarna zullen wij in
groepjes verschillende spelletjes spelen.
We zoeken nog ouders zie ons willen
helpen met het ontbijt of die willen
begeleiden bij de spelletjes. Opgeven kan
bij de eigen leerkracht.
Op naar een sportieve, gezonde en
gezellige dag met elkaar!

Vrijwilligers Lytse Bib
Nu de ouders de school weer in mogen willen
wij de lytse bib ook graag weer gaan draaien
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m.b.v. vrijwilligers. Wij zijn daarom op zoek
naar enthousiaste ouders/ verzorgers/
vrijwilligers die het uitlenen van de boeken
willen begeleiden.
Wat houdt dit in?
U bent op donderdagochtend van 8.20 uur tot
ongeveer 9.15 uur aanwezig in de lytse bib.
Doel is om een roulatiesysteem op te zetten, u
bent dus eens in de zoveel weken aan de
beurt.
Als begeleider helpt u de kinderen bij het
kiezen van boeken en zorgt u dat het uitlenen
soepel verloopt.
Voordat u aan de slag gaat zullen wij u verder
informeren over het reilen en zeilen in de
Lytse Bib.
Lijkt het u leuk om deze taak te vervullen? Of
kent u iemand die dit mogelijk zou willen
doen?
Wij horen het heel graag!
Hartelijke groet,
Imke Heegstra en Fokalien Ypma,
namens Team De Meiboom.

U snapt het al… ook thuis kunt u dit soort
vaardigheden op een speelse manier met
je kind oefenen.
Meer informatie staat op de
koelkastposter die in de bijlage zit en is te
vinden op de website:
Voor ouders - Kwink (kwinkopschool.nl)

Ouderavond
We hebben al een aantal opgaves voor
dinsdag 12 april, maar we zouden wel
meer ouders willen verwelkomen! U krijgt
deze avond naast de groepsinformatie ook
informatie over Jeelo.
We starten om half 8 gezamenlijk om
vervolgens in de groepen te gaan. We
houden twee rondes. Mocht u ook willen
komen, wilt u dan een berichtje sturen
naar demeiboom@gearhing.net of een
Parroberichtje naar de leerkracht.

Oproep Medezeggenschapsraad

We hebben alweer waardevolle lessen
geleerd met behulp van Kwink. Deze
vaardigheden proberen we op school toe
te passen, maar ze zijn thuis ook zeer
bruikbaar.

De medezeggenschapsraad is een
wettelijk ingestelde raad bestaande uit
leerkrachten en ouders. De MR denkt mee
over het beleid op school. Wilt u weten
waar de MR het het afgelopen jaar
allemaal over gehad heeft? Lees dan het
bijgevoegde jaarverslag om een goede
indruk te krijgen welke onderwerpen er
tijdens een MR vergadering aan bod
komen.

Zo is de vaardigheid ‘Zelfmanagement’
belangrijk als je kind op het sportveld staat
en zijn emoties onder controle moet
houden.
En de vaardigheid ‘Besef van jezelf’ speelt
een rol als je kind moet inschatten waar
zijn grenzen liggen.

In de oudergeleding van de MR komt het
komende schooljaar een plekje vrij.
Mocht u interesse hebben om als ouder
in de Medezeggenschapsraad te zitten,
wilt u dan een berichtje sturen met uw
motivatie voor 20 april naar
demeiboom@gearing.net

imke.heegstra@gearhing.net
fokalien.ypma@gearhing.net

Kwink
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Bij meerdere kandidaten wordt er een
verkiezing georganiseerd.

Informatie Corona
Wij houden u via de mail op de hoogte van
het laatste nieuws en ontwikkelingen
rondom Corona.
We hebben nog ruimschoots testen over.
Mocht u behoefte hebben aan extra
testen voor uw kind dan kunt u deze
uitvragen bij de groepsleerkracht.
Heeft u vragen over Corona of wilt u
dingen bespreken rondom Corona, aarzel
niet om contact op te nemen met Jella van
Seters. jella.van.seters@gearhing.net

De leerlingenraad
De leerlingenraad is een aantal keer bij
elkaar geweest. Onderwerpen die
besproken zijn;
Een actie voor de Oekraïners op touw
zetten (na de meivakantie), tosti-dag,
buiten spelen, pleinwacht en
buitenspeelgoed.
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de
website www.demeiboomwarns.nl

Ouderraad
In de bijlage zit het jaarverslag van de
Ouderraad. Ook het financieel verslag
kunt u in de bijlage vinden. Heeft u hier
vragen over dan krijgt u op de komende
ouderavond gelegenheid om die te stellen.
U kunt uw vraag ook vooraf sturen naar
demeiboom@gearhing.net
Informatie over de ouderraad en de
notulen van de vergadering komen
op www.demeiboomwarns.nl te staan
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onder het kopje Ouders, Ouderraad.

MR/OMR en GMR
In de bijlage zit het jaarverslag van de MR.
Heeft u hier vragen over dan krijgt u op de
komende ouderavond gelegenheid om die
te stellen. U kunt uw vraag ook vooraf
sturen naar demeiboom@gearhing.net
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.

Agenda
30 maart
7 april

MR vergadering
OR vergadering
Schoolfotograaf

12 april

Groep 1 en 2
Kinderboerderij Sneek

12 april

Ouderavond

14 april

Pasen op school
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15 april

Goede Vrijdag alle
kinderen vrij

18 april

Paasmaandag alle
kinderen vrij
Tosti dag groep 1-2

19 april
19 april
20 en 21 april

Dag tegen het pesten,
van goed gedrag
IEP eindtoets groep 8

20 april

Tosti dag groep 3-4

21 april

Tosti dag groep 5-6

22 april

Fietsencontrole
schoolbreed
Tosti dag groep 7-8

22 april
25 april – 6
mei
9-10 mei

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

Koningsontbijt groep 1-8
Koningsspelen groep 1-8
Meivakantie

Groep 7 en 8 kamp
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