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

Informatie over de groep
Deze week ontvangt u via de e-mail of
Parro praktische informatie van de groep.

Informatie Gouden Week
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 ruzie samen goed op
We zorgen samen voor rust in de school
We zorgen goed voor onze spullen en die van
de ander
We doen allemaal ons best

In deze “Gouden Weken” komen deze
afspraken aan bod.
Maar er komt meer aan bod; in de
groepen worden dagelijks coöperatieve
werkvormen gebruikt om alle kinderen
lekker actief mee te laten doen. Ook
gebruiken de leerkrachten “energizers”
dat zijn kleine opdrachten die zorgen voor
afwisseling in de les, voor het losmaken
van energie en voor het richten van de
aandacht. Het doel van een energizer is
ook vooral dat het leuk is. Dat er even een
moment is van plezier maken met elkaar.
Het thema van de Gouden Weken is “De
Getallenfabriek” en dat belooft wat!
Er zijn hele leuke foto’s meegebracht van
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kinderen naast of met een speciaal getal;
het getal 2 gekozen omdat er 2 tanden uit
gegaan zijn in de vakantie, tot het getal 50
omdat opa en oma 50 jaar getrouwd zijn!
Wat een mooie getallen en verhalen!
De afsluiting “De Grote Aftelling”, aftellen
van 31 – 0, heeft afgelopen vrijdag op het
schoolplein plaatsgevonden.
Een leerzame start van het nieuwe jaar!

De schoolgids
Op onze website kunt u onze schoolgids
vinden. Hierin staat belangrijke informatie
over onze basisscholen in onderwijsteam 2
van Gearhing en natuurlijk over onze
school in het bijzonder.
www.demeiboomwarns.nl

Huisafspraken De Meiboom
Het brengen en halen van de kinderen
Voorlopig hanteren we nog de afspraken
van voor de zomervakantie. Dat betekent
dat ouders bij het brengen en halen niet in
de school en op het plein komen.
Wij vragen ouders/verzorgers hun
kinderen af te zetten bij het hek, waarbij u
zelf rekening houdt met de 1,5 meter
afstand van anderen. We vragen u ook
nog steeds om de kinderen maar door één
ouder/verzorger te laten brengen en
halen.
➢ We starten om 08.30 uur en
verwachten dat de kinderen om 8.25 uur
op school zijn en a.u.b. niet eerder.
➢ Groep 1-2: De leerkracht van groep 1-2
zal de kinderen opvangen bij het hek en
hen helpen met de weg naar hun lokaal.
De kinderen gaan pas naar binnen als alle
kinderen er zijn. Dus kom a.u.b. op tijd. Bij
slecht weer mogen de kinderen meteen
doorlopen naar het lokaal.
➢ Groep 3-8: Groep 3-8: De kinderen
komen zo mogelijk zelf naar school en
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gaan vervolgens zelf het gebouw in. De
kinderen gebruiken de deur van hun eigen
lokaal.
Spullen: Het komt voor dat de kinderen
spullen mee naar huis nemen/krijgen.
Kunt u zorgen dat uw kind standaard een
plastic zak in de rugtas heeft?
Groepsinformatie:
U heeft via een e-mailbericht of Parrobericht een startbrief met specifieke
informatie over de groep ontvangen.
Mocht u daar vragen over hebben kunt u
zich vervoegen tot de desbetreffende
groepsleerkracht.

Gouden week gesprekken en
ouderavond
Doorgaans houden we de startgesprekken
op school, samen met kinderen en ouders.
I.v.m. de corona vinden we het niet
wenselijk om deze gesprekken ‘live’ op
school te gaan voeren.
Natuurlijk willen we wel graag in gesprek
met u en uw kind! Daarom krijgen alle
kinderen volgende week een formulier
mee naar huis dat uw kind, samen met u,
in kunt vullen. Dit ingevulde formulier
willen wij graag uiterlijk vrijdag 28
augustus terug hebben zodat wij dit met
uw kind kunnen bespreken.
Op dinsdag 1 september en donderdag 3
september is er de mogelijkheid om
telefonisch een gesprek te hebben met de
leerkracht. Volgende week krijgt u via de
Parro app hiervoor een uitnodiging. We
hopen op deze manier een goede start te
kunnen maken.

Luizen
Wegens de huidige maatregelen
controleren ‘de luizenmoeders’ niet op de
aanwezigheid van luizen. Wij verzoeken u
met klem uw kind(deren) zelf te
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controleren. Mocht u een vermoeden
hebben van hoofdluis bij uw kind, wilt u
dit dan aan de desbetreffende leerkracht
doorgeven?
Ondanks dat het niet bewezen is, dat het
helpt, adviseren wij een luizenzak te
gebruiken. Mocht u deze niet hebben,
kunt u ze op school kopen voor € 3,25 bij
Anke of Birgit.

Stagiaires

De leerlingenraad

Momenteel kunt u de groepen volgens
onderstaande indeling:

Volgende week zullen de verkiezingen
voor de leerlingenraad plaatsvinden en op
vrijdag 28 augustus zal de nieuwe raad
geïnstalleerd worden.
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de
website www.demeiboomwarns.nl

Contact ouders-leerkrachten
Voorlopig is er nog steeds geen ‘live’
contact tussen ouders/verzorgers en
onderwijspersoneel. Contact vindt
voorlopig nog steeds via de e-mail, Parro
app of telefonisch plaats. Wij hopen
binnenkort ouders weer in de school te
kunnen ontvangen op afspraak in de
school of op het plein. We zijn dan
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.

Hulp in school
Dit schooljaar zullen juf Hiltsje en meester
Frits ons weer bijstaan met de nodige
hulp. Fijn dat we weer een beroep op jullie
mogen doen!
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Dit schooljaar zal Tiemen Landman zijn
stage komen vervullen. Hij zit in het derde
jaar van de Pabo en hij begint bij groep 7
en 8.
In de volgende nieuwsbrief zal hij zich aan
u voorstellen.

Indeling van de groepen
INGANG SCHOOL
Atelier
Lokaal gr. 1 en 2
Lokaal gr. 3 en 4

Teamkamer
Lokaal gr. 5 en 6
Lokaal gr. 7 en 8

Verdeling van de leerkrachten
Gr 1,2
Gr 3,4
Gr 5,6
Gr 7,8

juf Marijke ma en di
Juf Birgit wo, do, vr
Juf Imke ma, di, wo, do, vr
Juf Grytsje ma
Juf Baudina di, wo, do en vr
Juf Maria ma, di, wo
Juf Fokalien do en vr

Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs kan weer in de
gymzaal/ sportzaal gegeven worden. Maar
voorlopig zullen we de gymlessen nog vooral
buiten geven. Het gymrooster ziet er als volgt
uit:
Maandag

09.00-10.00
12.15-13.15

Groep 1/2
Groep 3/4

Dinsdag

-

-

Woensdag

12.15-13.15
13.15-14.00
09.00-10.00
12.30-13.15
12.15-13.15
13.15-14.00

Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Donderdag
Vrijdag
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Hygiëne & extra schoonmaak
We volgen de hygiëne richtlijnen van het
RIVM: Kinderen en personeel wassen
regelmatig handen met water en zeep; Tafels
en materiaal worden ook met regelmaat
schoongemaakt met water en een sopje; We
ventileren de klaslokalen en kantoren zoveel
mogelijk door ramen en deuren zoveel
mogelijk open te zetten. Tip: Geef uw kind een
trui of vest mee.

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 desnoods
telefonisch.
De locatie coördinator, Birgit van Maanen, is
beschikbaar op dinsdag.
Anke Wassink, de schoolassistent, is op
dinsdag aanwezig.
Mocht u met een van de teamleden willen
spreken, vinden wij het prettig als u
persoonlijk een afspraak maakt. U hoeft niet
te wachten tot de oudergesprekken
plaatsvinden. Op dit moment vinden de
gesprekken indien mogelijk nog zoveel
mogelijk telefonisch plaats.

Trakteren en tosti’s
Tot de zomer vierden we de verjaardagen van
de kinderen nog zonder traktaties. Na de
vakantie kunnen kinderen weer trakteren op
een voorverpakte, gekochte traktatie. Denk
aan: ijsje, zakje chips of kleine koekjes, doosje
rozijntjes, baby-Bel kaasje enz.
De tosti dag gaat voorlopig niet door.

Vervanging van leerkrachten

splitsen en deze onder te brengen bij andere
klassen. We willen graag voorkomen dat
klassen naar huis worden gestuurd maar 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.
Als er geen vervanging is vragen we aan de
kleuterouders om de kleuters sowieso 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 27
augustus aanstaande. De zomerleesboeken
kunnen dan ook weer ingeleverd worden.
De bib is elke donderdag open van 8.20 - 9.00
uur. 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.
Voorlopig organiseert de school het uitlenen
nog even zelf. We hopen natuurlijk dat de bibouders over een tijdje ook weer kunnen
ondersteunen.
Ter informatie:
* De kinderen mogen maximaal drie boeken
mee naar huis nemen.

Wijze van vervanging bij ziekte van een
leerkracht In geval van ziekte, verlof of
scholing wordt er vervanging verzorgd door
een extern bureau.
Indien er geen invaller beschikbaar is, kiezen
we er in dat geval voor om een groep te
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* 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/ ............

Wij wensen de kinderen voor dit
schooljaar weer heel veel leesplezier toe!

kalenderplaat met daarop een tekening,
foto, puzzel of tekst. De verhalen,
gedichten en liederen die daarbij horen,
staan in de handleiding voor de leerkracht.
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s
uit de leefwereld van de kinderen, de
samenleving en de Bijbel aan de orde.
In de eerste aflevering van 17 augustus
tot en met 13 november 2020 kunt u in de
bijlage de thema’s nalezen waarover wij
werken op school.
We starten met het thema:
De schooldeur gaat open. We wensen de
kinderen een goede start!
Bijbel: Het mosterdzaadje (Lucas 17, 5-6).

Kwink

Rapportfolio

We werken op school met Kwink. Dit is een
online methode voor sociaal-emotioneel leren
(SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid.
Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs.
Wij hebben bewust als school gekozen om
met Kwink te werken → Kwink

Wij werken met een
digitaal rapportfolio
“Mijnrapportfolio”
die gedurende de
schooltijd gevuld
wordt door uw kind
en de leerkrachten en waar de
ontwikkeling van uw kind op school
zichtbaar gemaakt wordt. Twee keer per
jaar kondigen we in de nieuwsbrief aan
dat het rapportfolio weer gevuld is met
nieuwe informatie. U krijgt dan tevens een
uitnodiging voor een gesprek hierover, bij
voorkeur samen met uw kind. Voor
nieuwe ouders is een informatiebrief
beschikbaar over het rapportfolio en een
beschrijving hoe je moet inloggen.
Buiten de contactmomenten zijn wij ook
beschikbaar voor uw vragen. U kunt altijd
een ‘telefonische’ afspraak met ons
maken.
Blijf niet zitten met uw vraag, maar stel
deze gerust.

Voorkomt verstorend gedrag en pesten
Kent een groepsbrede, preventieve
aanpak
Zorgt voor een sociaal veilige groep
Verhoogt de leeropbrengsten
Werkt met vijf bewezen
gedragscompetenties
Biedt iedere les unieke filmpjes
Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
Is leuk!
In de bijlage vindt u het uitlegboek voor
ouders en de eerste koelkastposter met
de onderwerpen waaraan wij met de hele
school de komende weken gaan werken.

Levensbeschouwing
Voor de levensbeschouwelijke vorming
gebruiken we op school de methode
‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een
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Folders
In het begin van het schooljaar krijgen wij
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als school veel folders, reclamemateriaal
en briefjes om uit te delen. Wij delen de
nodige folders en briefjes uit.

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

Ouderraad
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
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.

Agenda
21 augustus
Vanaf 24 augustus

28 augustus

28 augustus
1 september
3 september
9 september
16 september
21 - 25 september
24 september

28 september
30 september

De Grote Aftelling
Startgesprek
formulieren mee
naar huis
Uiterste
inleverdatum
formulieren
Installatie ll raad
Telefonische
startgesprekken
Telefonische
startgesprekken
OMR-vergadering
MR-vergadering
Week tegen het
pesten
Studiemiddag team;
kinderen om 12.00
uur vrij
ID-cie vergadering
Start
Kinderboekenweek

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 nieuwe vakantierooster vinden
op de website. Daar staan ook de
studiedagen vermeld.
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