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
Anders dan voorgaande jaren. Zo ver weg
maar toch was Sinterklaas ook weer heel
dichtbij. Ondanks dat Sint en de Pieten
niet bij ons in de school konden komen,
hebben wij prachtige weken gehad. De
boot was aangemeerd oan ‘e Wâl en dit
maakte ons allemaal nieuwsgierig. Zien we
Sint en de Pieten nog? Nou dat hebben we
geweten, op vrijdag laat in de middag
klonk daar muziek door de straten en
zagen we de Pieten en Sinterklaas! Wat
een verrassing en erg leuk.
Wisten jullie wat Sinterklaas doet
wanneer hij zich een beetje verveelt? Hij
vindt het dan leuk om bingo te spelen.
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Sinterklaas had bingokaarten in de klas
neergelegd en zo konden wij met hem
bingo spelen. En omdat wij allemaal
tegelijk bingo hadden zouden wij een
cadeau krijgen. Het zou in een rode tas
met witte S-I-N-T letters moeten zitten,
hebben we die tas inmiddels al gevonden?
En wat zou het cadeau zijn?
Er zijn verschillende gekke dingen gebeurd
in de laatste dagen tot Pakjesavond. Zo
stond ineens Sinterklaas zijn schoen in de
klas, daarmee mochten wij oefenen met
het veters strikken. En dan nog die
envelop die wij pas vrijdag 4 december
open mochten maken… Het bleef
spannend tot het eind, maar we hebben
weer ontzettend genoten van deze tijd.
Hartelijke groet,
Imke Heegstra

Kerstfeest
We hebben heel lang nagedacht over
de invulling van kerst.
Al snel waren we eruit dat we graag een
gebaar wilden maken naar de
dorpsgenoten inde vorm van een
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troostend lichtje en een mooie kaart.
Het streven is dat we met de hele school
350 lichtjes gaan maken en gaan brengen
aan de mensen in het dorp. Uiteraard
hebben we uw hulp daar ook bij nodig.
Een berichtje over
de precieze inhoud van dit berichtje volgt
nog via
Parro. Verder voelen we ons natuurlijk
ook verbonden met u, ouders en dat
willen we laten blijken door u, in
de vorm van uw kandelaar of bijzondere
kaars, mee te nemen in onze kerstspel.
We spelen het verhaal uit van
het prentenboek "op tijd voor het
lichtfeest". Het kerstspel wordt aangevuld
met een gedicht, het aansteken van de
adventskaarsen en een gebed, kortom een
complete kerstviering. We hebben slechts
1 week om dit neer te zetten met elkaar
en we doen ons best om een mooie
film hiervan te maken! Iedereen doet
mee, alle scenes worden aan elkaar
gemaakt, zodat we samen er een film
van maken. Leuk om thuis met elkaar te
bekijken,maar ook om te delen met
andere familieleden. Uiteraard is
de identiteitscommissie nauw betrokken
geweest bij de invulling hiervan.
Vrijdag 18 december vieren we dan in de
eigen groep nog het kerstfeest met
wat lekkers.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen uit en is
het kerstvakantie!
Wij wensen u hele gezellige dagen toe
en bedanken u voor uw hulp bij het
rondbrengen van de lichtjes en kaarten.

Voorleeswedstrijd
De afgelopen weken vonden op de
Meiboom de voorrondes van de Nationale
Voorleeswedstrijd plaats. De finalisten
waren Ayrta, Hadassah en Noor. De jury
bestaande uit juf Froukje (onze
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leesconsulent) en Babs Wijnstra hadden
de moeilijke taak om deze drie kanjers te
beoordelen. Uiteindelijk is Noor
uitgeroepen tot onze voorleeskampioen.
Gefeliciteerd!

Koffie ochtend
Onlangs is tijdens de vergadering van de
medezeggenschapsraad gesproken over
de koffie ochtenden. Door alle
coronaperikelen zijn die niet op de agenda
gezet. Er is wel behoefte van ouders om
contact met elkaar en school te hebben.
Vandaar is het idee ontstaan om op 12
januari 2021 van 09.00 – 10.00 uur een
koffie ochtend online te houden. Hoe dat
er precies uit gaat zien, daar krijgt u nog
informatie over via een mail.

Schoolfruit
Wij krijgen schoolfruit geleverd tot half
april 2021.
Op dinsdag, woensdag en donderdag
hoeven de kinderen geen fruit mee te
nemen van huis. U kunt alle informatie
over schoolfruit vinden op de site
www.euschoolfruit.nl. U kunt zich ook
abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief:
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Even voorstellen…
Hallo, ik wil mij graag even voorstellen,
sommige van jullie hebben mij al eens
gezien. Mijn naam is Rianne van der Mark,
ik ben 28 jaar oud en ik woon in
Oudemirdum samen met mijn vriend en
dochter die bijna negen maanden oud is.
Afgelopen september ben ik begonnen
met studeren aan de pabo deeltijd bij de
NHL Stenden in Leeuwarden. Op dit
moment mag ik stage lopen bij groep 1&2
en ik vind dit hartstikke leuk! Halverwege
het school jaar zal ik naar verwachting
naar een andere groep gaan. Ik hoop dat
ik hier op school veel mag leren en dat we
een leuk jaar tegemoet gaan.

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even
aan jullie voorstellen;
Mijn naam is Suzanne Visser en ik woon
met mijn 2 kinderen (een dochter van 18
en een zoon van 15) en onze hond Sem in
Workum. Na de herfstvakantie is op de
Meiboom de Bso van start gegaan via Kids
First en ik mag daar op de groep staan. Nu
eerst alleen nog de dinsdag en de
woensdag, maar hopelijk komen daar snel
meer dagen bij!
Voordat ik bij Kids First aan het werk ben
gegaan heb ik 10 jaar in Koudum in de
kinderopvang gewerkt. Grappig om nu
weer een aantal bekende gezichtjes te
zien. Toen als baby, nu als 7 of 8 jarige.
Naast het draaien van de Bso is mij
gevraagd of ik dit schooljaar
onderwijsassistente wil worden op de
Meiboom. Hier heb ik niet zolang over na
hoeven denken! Ik voel mij bij zowel de
ouders als de leerkrachten erg welkom en
het lijkt me een ontzettend leuke combi.
Dus zullen sommige kinderen mij straks
ook tegenkomen in de klas.
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Tot snel op het plein of in de school!
Groetjes Suzanne Visser

Folders en Tips
Wij krijgen op school regelmatig
verzoekjes om folders uit te delen met
leuke tips en activiteiten. We zullen deze
in het vervolg op de website plaatsen.

Lytse Bib.
De bib is elke donderdag open van 8.20 9.00 uur. Anke, onze school assistent,
helpt 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’
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Stibat batterijen
De bak staat weer voor u klaar, dus geef
de batterijen mee aan de kinderen.
Bedankt voor het inleveren!

Vervanging van leerkrachten
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 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 zo wie zo
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.

Contact ouders-leerkrachten
Voorlopig is er nog steeds minimaal ‘live’
contact tussen ouders/verzorgers en
onderwijspersoneel. Contact vindt
voorlopig nog steeds via de e-mail, Parro
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app of telefonisch plaats. Op afspraak is
incidenteel bezoek in de school of op het
plein. We zijn dan wel 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.

BSO
We willen kinderen iets meegeven waar
ze de rest van hun leven plezier van
hebben!
Kids First COP groep is een laagdrempelige
en innoverende kinderopvang, die met
betrokken medewerkers en eigentijdse
ouders, geheel gericht is op professionele
en vertrouwde kinder- en peuteropvang,
buitenschoolse opvang en
gastouderopvang. Bij wie kinderen op de
eerste plaats staan. Wil je een keer
vrijblijvend komen kijken? Vraag dan een
rondleiding aan bij BSO de Meiboom via
www.kidsfirst.nl. Heb je vragen? Bel
gerust naar 088-0350400, we staan je
graag te woord!
Voor informatie, neem contact op met:
de organisatie Kids First:
https://www.kidsfirst.nl/opvang/4-12jaar/
De tarieven:
https://www.kidsfirst.nl/tarieven/tarieven
-2020/

Nieuws
Op www.demeiboomwarns.nl staat
nieuws over uitjes en andere schoolse
zaken. Ook vindt u er andere nieuwtjes en
de schoolkalender.
Het nieuws uit de groepen gaat via de
PARRO app.
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Schoonmaak
Het geplande schoonmaakmoment kan
helaas niet doorgaan. We kijken in het
nieuwe jaar weer naar een nieuw
moment.

Van de ouderraad
Werkgroep hoofdluizen zoekt hulp
De hoofdluiswerkgroep controleert de
kinderen regelmatig op hoofdluis. U krijgt
als ouders persoonlijk bericht als wij bij uw
kind hoofdluis hebben gevonden. Ook
worden alle ouders op de hoogte gesteld
via de mail, als er weer luis is aangetroffen
op onze school. Lees dus de mails van
school goed, er staat belangrijke
informatie in. Na constatering van
hoofdluis of neten houden ze iedere week
een nacontrole om te kijken of de
behandeling heeft geholpen en of er geen
verdere verspreiding is geweest.
De hoofdluiswerkgroep is dringend op
zoek naar nieuwe ouders die willen helpen
om de kinderen regelmatig op luizen te
controleren. Aanmelden kan via de
ouderraad: or.meiboom@gearhing.net,
of via een lid van de ouderraad (Marrit
Bruinsma, Judith van Vliet of Arjan
Waterland)

Werkgroep gang
versieren zoekt ook hulp
De versierploeg gaat (ongeveer) een keer
in de zes weken een uurtje aan de slag in
de hal. We overleggen en bespreken
vooraf in de groepsapp wat ideeën. Eigen
inbreng is natuurlijk meer dan welkom.
Voor het bedenken en uitvoeren van deze
ideeën kunnen we altijd wat extra hulp
gebruiken. Dus ben je creatief of handig,
of helemaal niet maar vind je het wel leuk
om mee te helpen? Ben je een keer in de
zes weken een uurtje beschikbaar tijdens
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of net na schooltijd? (of af en toe want
niet iedereen kan altijd) Meld je aan.; we
kunnen alle hulp heel erg goed
gebruiken! Ook hiervoor kan aanmelden
via de ouderraad, of via een lid van de
ouderraad (Marrit, Judith of Arjan).
Ouderbijdrage
De ouderraad heeft u de informatie
betreffende de vrijwillige ouderbijdrage
gestuurd. Van de meeste ouders is het
bedrag al binnengekomen. Een reminder
wordt binnenkort verstuurd.
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.

Identiteitscommissie; welkom!
De identiteitscommissie heeft onlangs een
nieuw lid mogen verwelkomen, te weten
Jantina Schilstra. Heel hartelijk welkom in
deze mooie commissie, Jantina!
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
de identiteitscommissie kunt u
terugvinden op www.demeiboomwarns.nl
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Data en Vakantierooster 20202021
U kunt het nieuwe vakantierooster vinden op
de website. Daar staan ook de studiedagen
vermeld.
december
4
15
17
17
18

Januari 2021
4
12
13
13
28
Februari 2021
9
15-18
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Sinterklaasfeest
Opname musical
Schoonmaakmiddag
vervalt
Uitdelen kaarten en
lichtjes in het dorp
Kerst op school
Alle kinderen om 12.00
uur uit.
Start zilveren week,
informatie volgt per mail
Koffie ochtend
on-line
Start toetsen
mr vergadering
Vergadering
identiteitscommissie
Studie dag team; alle
kinderen vrij
Rapportgesprekken
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