Nieuwsbrief December
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

Sinterklaas
Donderdag komt Sinterklaas bij de
Meiboom op bezoek. Wij verwachten Sint
en de pieten om 08.30 uur. Vorig jaar sliep
Sinterklaas bij ons op school, hoe zal het
dit jaar zijn? Nu hebben we een mooie
stal….we zijn benieuwd!

En als grote verrassing is er ook nog een
tafeltennistafel op het plein geplaatst!
Ook tijdens de gymlessen maken we
gebruik van allerlei nieuwe materialen. Zo
heeft de bovenbouw al een aantal keren
tchoukbal gespeeld.

Voorleeskampioen
De voorleeskampioen van de Meiboom is
bekend!
Femmy heeft dit jaar de titel in de wacht

Sponsorgeld
Misschien heeft u de kast al zien staan.
Maar al het nieuwe buitenspeelgoed en
gymmateriaal is nu in gebruik. In de
pauzes wordt er volop gespeeld met alle
nieuwe materialen.

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

gesleept!
Tijdens de voorrondes hebben leerlingen
uit groep 7 en 8 gestreden voor een plaats
in de schoolfinale. Tijdens de voorrondes
werd er gelezen met echt publiek; de
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kinderen uit groep 1 en 2. “Ik vond het een
heel mooi boek”!
Drie leerlingen waren nog in de race voor
de titel ‘voorleeskampioen van de
Meiboom’. Onder het toeziend oog van de
jury hebben zij hun gekozen fragment
voorgelezen.
Femmy, gefeliciteerd met de overwinning,
en succes in de volgende ronde!

Koffieochtend
Dinsdag 10 december houden we een
koffieochtend, waarbij u allemaal van
harte welkom bent.
In ieder geval bespreken we de ervaringen
met Parro-app, de pleinspelen en
kinderwacht, tekort aan invallers en
leerkrachten en de ouderavond.
We starten om 08.35 uur tot een uur of
09.30.

Kerstvakantie
Alle kinderen zijn vrijdag 20 december om
12.00 uur vrij voor de start van de
kerstvakantie. De kerstvakantie duurt tot
en met vrijdag 3 januari 2020.
Wij wensen u allen een fijne kerstvakantie
toe.

Studiedagen en staking
Op 6 januari zijn alle kinderen vrij in
verband met een studiedag van de
Gearhing.
Op woensdag 22 januari heeft het team
een studiemiddag over kindgesprekken.
De kinderen zijn dan om 12.00 uur uit.

januari. We houden u hierover op de
hoogte.

Luizen
De GGD heeft op school voor de
luizenwerkgroep een cursus verzorgd. Als u
hulp of advies nodig heeft kunt u altijd bij een
van de luizenouders terecht.

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

Verlof juf Grytsje
Nog een paar daagjes en dan zullen we juf
Grytsje een tijdje moeten missen in
verband met haar zwangerschapsverlof.
Juf Grytsje, wij wensen je succes bij de
laatste loodjes en kunnen niet wachten tot
het goede nieuws komt.

Afscheid juf Wietske
Vrijdag 20 december is de laatste werkdag
van juf Wietske. Wij willen haar bedanken
voor haar energieke inzet en wensen haar
alle levensgeluk toe in Noord Holland!

Welkom juf Baudina en juf Dorine
Juf Baudina is al aan het inwerken bij ons
op De Meiboom en na de vakantie zal zij
samen met juf Dorine groep 5 en 6 gaan
draaien. Wij wensen deze dames heel veel
plezier bij ons op school en vooral met
groep 5 en 6! Welkom!

Nieuwe leerlingen
De leerkrachten zijn in beraad over de
aankondiging van de onderwijsvakbonden
tot een mogelijke staking op 30 en 31
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Wietske start met oefenen in groep 1. Wij
wensen haar een leuke tijd toe op onze
school!
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Stagiaire
Merel Bloem loopt haar eindstage voor de
opleiding assistent dienstverlening en zorg
van de Friese Poort. Zij zal tot de
kerstvakantie blijven en we zien haar in
alle groepen. Veel succes Merel!

Kerstviering
De uitnodiging voor de Kerst zal volgende
week per mail komen. Leest u vooral ook
de begeleidende brief met de uitleg en de
tijden. De kinderen van groep 1-4
verzorgen de Kerstmusical, zij zijn dinsdag
17 december om 12.00 uur uit om nog
even op te laden en zodat de leerkrachten
het e.e.a. kunnen voorbereiden.
Vrijdagochtend 20 september sluiten de
leerkrachten en kinderen samen het jaar
af met een bescheiden kerstviering.

Ouderavond
Op 16 januari 2020 houden we de jaarlijkse
ouderavond. Deze avond wordt gezamenlijk
georganiseerd door de identiteitscommissie
en de ouderraad. Schrijf de datum alvast in uw
agenda. U zult hiervoor nog een uitnodiging
krijgen.

Schoolfruit
Op de Meiboom ontvangen wij schoolfruit. De
kinderen hoeven op woensdag, donderdag en
vrijdag geen fruit mee te nemen van huis. Het
mag wel.
U kunt alle informatie over schoolfruit vinden
op de site euschoolfruit.nl

Lytse Bib.
De bib is elke donderdag open van 8.20 - 9.00
uur. Er is dan een vrijwilliger aanwezig om
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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.
‘Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt.
Niet over wat de schrijver belangrijk vindt.’

Onze afspraken
De komende weken staan de afspraken We
lossen ruzie samen goed op en we zorgen
goed voor onze spullen en die van een ander
centraal.
Met de komst van het nieuwe
buitenspeelgoed en de nieuwe gymspullen
hebben we het ook met de kinderen gehad
over de afspraak we zorgen goed voor onze
spullen. Hoe gaan we dat dan doen en wie
zorgt daar dan voor? Vallen struiken en
bomen ook onder spullen of mag je takken
gewoon afbreken? Wat kun je doen als iets
(per ongeluk) kapot gaat? Afgesproken is dat
we de materialen gebruiken waarvoor ze
bedoeld zijn. Dat lijkt logisch, maar dat is soms
best lastig.

Levensbeschouwing
In de maand december werken we over het
thema ‘geloven’, over zeker weten en
twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God,
geloven in vrede.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2).

Januari starten we met het thema
‘gelukwensen’ over gelukwensen, geluk en
ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een
gelukkige wereld.
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Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); De beste plek naast
Jezus (Matteüs 20, 20-23); De bruiloft (Lucas 14, 15-22)
Genezing van de zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17);
De bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34).

Zilveren week
In de eerste week van januari starten we met
de zilveren week. Het is een vervolg op de
Gouden Weken aan het begin van het
schooljaar.
In deze eerste week van januari staan alle
afspraken van onze school en van de klas
centraal en zullen we een gezamenlijke
activiteiten met alle kinderen doen.
Zodra er meer over het programma bekend is,
hoort u het van ons.

(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.

schoonmaak op school iets aangepast.
Voorheen was er 2 x per jaar een
schoonmaakmoment, dit willen we iets
consequenter aanpassen naar elke
vakantie. In de week voordat de kinderen
vrij zijn, gaan we schoonmaken. Zo stellen
we meer ouders in de gelegenheid om te
helpen, zit er iets meer regelmaat in de
schoonmaakmomenten en blijft de school
schoner. We zouden het fijn vinden als
iedereen een keer komt helpen.
Daarnaast kunnen er op datzelfde
moment ook kleine klussen in en om
school uitgevoerd worden, ook hiervoor
zoeken we ouders. Voor de datum ligt er
op de tafel in de hal een aftekenlijst met
klussen die gedaan kunnen worden. Graag
zelf boormachines en gereedschap
meenemen.
De eerstvolgende datum is voor de
voorjaarsvakantie en wel op donderdag 13
februari van 14.30 tot 16.00. Komt u ons
helpen? Graag zelf emmer, sop en doekje
meenemen.
Vele handen maken licht werk, we zien we
jullie graag op donderdag 13 februari van
14.30 tot 16.00!
Om alvast in de agenda te zetten: de
volgende schoonmaakmomenten zijn
dinsdag 21 april (voor de meivakantie) en
woensdag 1 juli (voor de zomervakantie)

Schoonmaakmiddag

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

Dit jaar hebben we de opzet van de extra

Het mailadres van de ouderraad is
or.meiboom@gearhing.net

Van de ouderraad
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Oud papier, voor op de
kalender
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!
12
data

10,11,12 december
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14,15,16 januari
11,12,13 februari
10,11,12 maart
14,15,16 april
12,13,14 mei
9,10,11 juni
14,15,16 juli
11,12,13 augustus
8,9,10 september
13,14,15 oktober
10,11,12 november
8,9,10 december

Wist u dat u ook batterijen bij ons op
school kunt inleveren? Graag!

De MR is op zoek naar een ouder

de identiteitscommissie, MR, OMR en
GMR kunt u terugvinden op
www.demeiboomwarns.nl onder het
kopje Ouders. Als u dan naar het juiste
kopje gaat, vindt u daar de desbetreffende
informatie.

Agenda
5 december
10 december
10, 11, 12
december
17 december
17 december
23 december- 3
januari 2020
6 januari
7 januari
7-10 januari
14 januari
14, 15, 16 januari
16 januari
20 januari
22 januari

Sint op school
Koffieochtend
Oud Papier
Kinderen groep 1-4 om
12.00 uur uit.
Kerstfeest in de Spylder
Kerstvakantie vanaf 12.00
uur
Kinderen vrij i.v.m.
studiedag Gearhing
OMR vergadering
Zilveren week
Vergadering OR
Oud papier
Ouderavond, komt allen!
Schoolarts groep 2
Studiemiddag OT 2
kinderen om 12.00 uur
uit.

Deze week is er een mail naar u verstuurd
vanuit de MR. Zij zoekt een nieuwe ouder
om in plaats van Margreet Hylkema zitting
te nemen in de Medezeggenschapsraad.
Mocht u zich geroepen voelen om u
kandidaat te stellen, dan kunt u een mail
sturen naar demeiboom@gearhing.net ter
attentie van de Medezeggenschapsraad.
De inschrijfdatum sluit op 13 december
2019.

Identiteitscommissie/MR/OMR en
GMR
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
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