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De nieuwsbrief van basisschool De Meiboom
verschijnt doorgaans 1x per maand. Waar u ouders
leest bedoelen wij ook verzorger(s).

verder tot in de nacht; een bonte avond
en slapen in de tentjes.

De Meiboom Algemeen

Vandaag nog de vossenjacht verzorgen
voor de schoolgenootjes. Wij missen jullie
nu al! Heel veel succes op het voortgezet!

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Op de valreep nog een paar laatste
berichten.
Wij wensen u een fijne zomervakantie toe!
Groeten, Team De Meiboom

Afscheid groep 8 en musical
De dag die voor de kinderen van groep 7
maar vooral voor groep 8 zo speciaal was
begon met bakken regen. Maar gelukkig
klaarde het op en konden de tentjes
opgezet worden. En wat zag dat er gezellig
uit!
De avond verliep ook geweldig, met eerst
samen de film van de musical kijken en
toen de sketches van juf Fokalien en juf
Maria waar een ieder zich natuurlijk in
herkende. Attenties voor de vertrekkende
kinderen en de verstrekkende gezinnen.
Kortom een avond om niet te vergeten.
Maar… voor groep 8 ging de avond nog
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Tentfeest en timmerdorp
In de bijlage zit een uitnodiging van het
bestuur Tentfeest van Warns om mee te
bouwen aan het Thuis Timmerdorp/
bouwwerk challenge. Aanmelden kan tot
15 augustus. Zij hopen op een grote
deelname!

Stichting leergeld
De overstap naar o.a. het voorgezet
onderwijs brengt extra kosten met zich
mee.
Voor ouders die het financieel niet ruim
hebben kan bovengenoemd voorbeeld
een stressvolle situatie zijn.
Iedere ouder wil het beste voor zijn/haar
kind en zal alle moeite doen om dit
financieel voor elkaar te krijgen, met alle
consequenties van dien. Stichting leergeld
van de gemeente ZWF kan in deze en
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andere gevallen helpen. Hoe en waar u
terecht kunt staat in de bijgevoegde
folder.
De stichting helpt alle ouders die hiervoor
in aanmerking komen.

Bewegingsonderwijs
De buurtsportcoaches zijn weer actief
geweest en hebben allemaal activiteiten
voor in de zomervakantie voor jullie
bedacht:
Er is voor iedereen iets leuks te doen in de
zomer! Denk aan pannakooi, rugby,
archerytag, suppen, waterspelen en nog
veel meer. Het is voor kinderen van 4 t/m
12 jaar en meedoen is gratis!
Zie de bijlage (flyer Actief in de zomer)
voor meer informatie en aanmelden of op
onze website:
www.beweegteamsudwestfryslan.nl/zom
eractiviteiten.

Gouden weken
Wij zien alle kinderen graag weer terug op
maandag 17 augustus. Wij zullen dan
starten met de Gouden Weken. Het
komende schooljaar is het thema: De
getallenfabriek. Hier hoort ook een
zomeropdracht bij voor de kinderen. In de
bijlage is deze te vinden. Wij zullen
maandag 17 augustus aan de slag gaan
met deze opdracht. Hopelijk mogen we
die maandag ook een kopje koffie
serveren, maar dat weten we nog niet. U
zult in de laatste week voordat we starten
hier informatie over ontvangen. De eerste
nieuwsbrief komt in week 34.

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens
gewijzigd? Geef het online door! Via onze
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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.

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
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

Afscheid Oud papiercontainer
Helaas voor de school staat de
papiercontainer op “de Waske” waarin u
het oud papier kunt doneren, voor het
laatst in juli 14, 15 en16. Het is niet meer
rendabel, vandaar dat de gemeente de
inzameling van papier op een andere
manier gaat verzorgen. U krijgt hierover
een schrijven van de gemeente.

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

Vakantieregeling
De vakantieregeling voor het nieuwe
schooljaar kunt u vinden op de website
www.demeiboom.nl

Agenda
Augustus
17
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Weer naar school
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