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).

De ouders hebben onder het genot van
een kopje koffie even bijgekletst.
De eerste wensen hangen al in de bomen,
leuk! Wij hebben er weer zin in!

Voorleesdagen

Groet, Team De Meiboom

Babynieuws
Juf Grytsje en Douwe hebben een baby
gekregen. Het is een meisje en ze heet
Martzen Marie!

Zilveren week
We zijn dit nieuwe jaar goed van start
gegaan met de Zilveren Week. Fijn om
iedereen weer gezond en wel te
verwelkomen op onze school.
Alle kinderen hebben geproost op het
nieuwe jaar en onder leiding van
striptekenaar Andre Fraiguin een
prachtige tekening van een dier gemaakt!
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'De Nationale
Voorleesdagen' zijn
een initiatief van
Stichting Lezen en
worden in 2020
gehouden van 22
januari t/m 1
februari.
Deze dagen worden
georganiseerd om ouders te stimuleren
om voor te gaan lezen. Bekende
Nederlanders lezen voor op basisscholen.

www.demeiboomwarns.nl
demeiboom@gearhing.net

Het doel van 'De Nationale Voorleesdagen'
is het voorlezen aan kinderen die zelf nog
niet kunnen lezen, te bevorderen.

aanbieden aan het kabinet. Hieronder is
de link voor de petitie die u als ouder kunt
tekenen.

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het
taalgevoel, vergroot hun woordenschat en
draagt bij aan hun interactieve
vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het
hun heel veel plezier!

https://www.aob.nl/nieuws/ouderpetitievoor-structurele-investeringen-inonderwijs/

Ieder jaar wordt er een boek uitgekozen
tot Prentenboek van het jaar. Dit jaar is
dit: ‘Moppereend’.

Ouderavond
Op 16 januari 2020 houden we de
jaarlijkse ouderavond. Deze avond wordt
gezamenlijk georganiseerd door de
identiteitscommissie en de ouderraad.
Tevens zal er informatie gegeven worden
over ons nieuwe leerlingvolgsysteem IEP.
U heeft alle stukken en de uitnodiging
reeds ontvangen.

Studiedagen en staking
Op woensdag 22 januari heeft het team
een studiemiddag over kindgesprekken.
De kinderen zijn dan om 12.00 uur uit.
De leerkrachten zijn opgeroepen door de
onderwijsvakbonden om te gaan staken
op 30 en 31 januari. Het kabinet weigert
nog steeds om structureel extra te
investeren. We hebben hier uitgebreid
met het team over gesproken en wij zullen
mee gaan staken! Wij snappen heel goed
dat dit voor u als ouder meer dan
vervelend is maar er moet wat gebeuren.
Er is een structureel leraren tekort en de
kinderen zijn onze toekomst. Het
tijdschrift Ouders van Nu heeft een petitie
online gezet die ze 30 januari willen
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De school is dus op 30 en 31
januari dicht.
Rapportfolio
Op vrijdag 7 februari streven we ernaar
om de rapportfolio’s weer helemaal
gevuld te hebben, zodat u ze thuis kunt
bekijken en bespreken met uw zoon/
dochter. De week daarop volgend zijn de
gesprekken, u kunt zich t.z.t. hiervoor
inschrijven via de Parro-app.

De leerlingenraad
De leerlingenraad is weer bij elkaar
gekomen en een aantal onderwerpen zijn
besproken, te weten huiswerk,
buitenspelen en uitstapjes.
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de
website www.demeiboomwarns.nl

Verhuisd
Daan en Fleur Wassing zijn verhuisd naar
Stavoren, vanaf deze week gaan zij daar
ook naar school. We gaan jullie missen en
wensen jullie veel plezier op De Skutslús!

Nieuwe leerlingen
Alissa zal deze maand starten met oefenen
in groep 1. Wij wensen haar een leuke tijd
toe op onze school!
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Schoolfruit

(Adres)wijzigingen

Op de Meiboom ontvangen wij
schoolfruit. De kinderen hoeven op
woensdag, donderdag en vrijdag geen
fruit mee te nemen van huis. Het mag wel.

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 emailadres) 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.

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 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.
‘To read or not to read, that is never the
question.’

Levensbeschouwing
Deze maand starten we met het thema
‘gelukwensen’ over gelukwensen, geluk
en ongeluk. De maakbaarheid van geluk
en een gelukkige wereld.
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).
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Nieuws uit de groepen
Op www.demeiboomwarns.nl staat het
nieuws uit de groepen. Ook vindt u er
andere nieuwtjes en de schoolkalender.

Van de ouderraad
Schoonmaakmiddag
Dit jaar hebben we de opzet van de extra
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
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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)

Werkgroep gang versieren
We willen jullie graag vertellen wat de
verschillende werkgroepen zoal doen.
Deze keer is het 'podium' voor de
versierploeg!
Aan het begin van het schooljaar hebben
we een oproepje gedaan voor hulp bij het
helpen versieren/actualiseren van de gang
zodat de entree aansluit bij de thema’s op
school. Wat houdt het nou eigenlijk
in? Kortgezegd gaan we (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?
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Ben je een keer in de zes weken een
uurtje beschikbaar tijdens of net na
schooltijd? (of af en toe want niet
iedereen kan altijd) Meld je aan.; we
kunnen alle hulp heel erg goed gebruiken !
Namens het aanspreekpunt van de
versierploeg: Ingrid Kooij
Informatie over de ouderraad en de
notulen van de vergadering komen op
www.demeiboomwarns.nl te staan onder
het kopje Ouders, Ouderraad.
Het mailadres van de ouderraad is
or.meiboom@gearhing.net

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!
data

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 lege batterijen bij ons op
school kunt inleveren? Graag!
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Identiteitscommissie/MR/OMR en
GMR
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
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
7 januari
7-10 januari
14 januari
14, 15, 16 januari
16 januari
20 januari
22 januari

29 januari
30 en 31 januari
7 februari
10 en 13 februari
13 februari
17-21 februari
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OMR vergadering
Zilveren week
Vergadering OR
Oud papier
Ouderavond, komt allen!
Schoolarts groep 2
Studiemiddag OT 2
kinderen om 12.00 uur
uit.
MR vergadering
Staking leerkrachten, alle
kinderen vrij
Rapportfolio staat klaar
Rapportgesprekken
Schoonmaakmiddag
14.00 uur
Voorjaarsvakantie
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