Nieuwsbrief De Meiboom
juni/juli 2022

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

Vanuit het team
De laatste loodjes wegen zwaar maar zijn
ook ontzettend leuk! Wat een mooie
activiteiten hebben we gehad en vinden
nog plaats! Van grote dingen als de
zomermarkt tot kleine activiteiten; een
eigen ontworpen blotenvoetenpad.
Heerlijk, nog even en dan genieten we van
een welverdiende zomervakantie.

Jeelo

vol producten na is alles verkocht! Wauw
en wat een opkomst en gezelligheid. Wij
kijken terug op een geslaagde markt. Het
project wordt komende week helemaal
afgerond. Na de zomervakantie beginnen
we met een nieuw project over omgaan
met de natuur, ofwel GiGaGroen!
De kinderen krijgen nog een
zomeropdracht om alvast in de stemming
te komen. Deze zal in de laatste week met
de kinderen besproken worden en met u
worden gedeeld.
In de Jeelo nieuwsbrief vindt u uitgebreide
informatie over de projecten en ook data
waarop we hulp kunnen gebruiken. We
raden u dan ook met klem aan om de
Jeelo nieuwsbrief goed te lezen.
Meer informatie:
https://jeelo.nl/voor-ouders/

We hebben ons eindproduct de
zomermarkt gehouden en op een handje
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Schoonmaakmiddag
Dinsdag 12 juli houden we onze
schoonmaakmiddag. Alle hulp is welkom.
We vragen u wel een eigen emmer, doekje
en sopje mee te nemen. We starten om
14.00 uur tot maximaal 16.00 uur. Bent u
niet in de gelegenheid te komen, zou het
fijn zijn als u een bak met speelgoed of
ander materiaal mee naar huis kunt
nemen om schoon te maken. Graag zien
wij al die spullen uiterlijk vrijdag weer
terug.

Oproep helpers vogelhuisjes
Voor het Jeelo project ‘Omgaan met de
natuur’ dat na de zomervakantie zal
plaatsvinden, hebben we ouders of andere
belangstellenden nodig.
In ieder geval weten we dat de activiteit in
de tweede week van het nieuwe
schooljaar is en dat de betrokken ouders
de kinderen kunnen helpen met het in
elkaar zetten, versieren en begeleiden bij
het maken van vogelhuisjes.
Wilt u een of meer groepjes begeleiden,
geef u dan op bij Birgit of een van de
leerkrachten.
De exacte datum vindt u in de komende
Jeelo nieuwsbrief.

Stagiaires
Na de zomervakantie zal Mara B. stage
komen lopen in groep 1 en 2 op de
woensdagen. Mara is een oud leerling van
ons en wij vinden het ook heel bijzonder
dat ze bij ons komt. Welkom Mara, heel
veel succes!

Kunst in de dorpstuin
Kunst in de dorpstuin
Marga Houtman, kunstenares uit het dorp,
heeft een kort project opgezet over het
werken in de dorpstuin in combinatie met
kunst. Een groep kinderen uit groep 5/6
werkt drie keer een maandagmiddag in de
dorpstuin met Marga en een andere
vrijwilliger. Ze maken kennis met
verschillende bloemen en gewassen, er
wordt getekend in de tuin en van
materiaal uit de dorpstuin worden
kunstwerken gemaakt.
Een korte impressie:

Samenwerking dorp
Als school proberen we actiever om
samen te werken met verschillende
partijen in Warns. Zo kunnen we kijken
waar we elkaar meer kunnen vinden en
elkaar van dienst kunnen zijn. Dat houdt in
dat u vaker bij projecten dorpsgenoten
zult zien die wellicht geen kinderen (meer)
op school hebben. Wij zien vanuit onze
visie ook graag andere dorpsgenoten
helpen bij onze projecten. Tenslotte; it
takes a village to raise a child’. Heeft u hier
vragen over, stel ze gerust.
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Nieuwe leerlingen

Verslag schoolreisje groep 3-6

In groep 1 komt Mirte nog net voor de
zomervakantie even wennen in groep 1.
Welkom in onze groep! Wij wensen jou
een gezellige tijd toe op De Meiboom.

Lytse Bib
De Lytse Bib draait weer met vrijwilligers
en daar zijn we blij mee! Er wordt flink
gelezen en boeken geleend. Daardoor ook
weer even een oproepje om
bibliotheekboeken in te leveren. Soms zijn
bepaalde boeken al een hele tijd thuis,
deze kunnen iedere donderdag weer
omgeruild worden voor nieuwe boeken.
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.
De week voor de zomervakantie zal de
Lytse Bib de hele week geopend zijn
(andere dagen zonder vrijwilliger, op
donderdag met vrijwilliger). Zo kunnen de
kinderen leuke boeken kiezen voor in de
zomervakantie.

Zomerlezen
Onze leesconsulente Froukje zal weer een
zomerlees-tas samenstellen voor de
kinderen uit groep 3-4.
Zo kunnen alle kinderen van de Meiboom
leuke boeken uitkiezen voor het lezen in
de zomervakantie. Lekker op het strand, in
de tent, in de boot of in de tuin.

Hier was het begin van het terrein en toen
gingen we naar het survival eiland. We zijn
daar heen gegaan met een bootje en dat
was leuk, want de kinderen mochten
eerst, en de juffen en ouders, als laatst.
Het leukste was wij hielden het touw vast,
zodat de juffen en ouders niet in het
bootje konden. Op het eiland was een
survivalbaan, we mochten daar klimmen,
klauteren en van een zipline. Juf Dorine
durfde er niet vanaf. Toen gingen we naar
een terrein en hadden we een quiz over
de otters. En we deden er een estafette.
In de pauze kregen we patat op het
strand. We mochten ook zwemmen, dat
was het leukst!!!! Toen moesten we uit
het water en toen gingen we waterdieren
zoeken. Wij hebben heel veel mosselen
gevangen. Toen terug naar het begin en
daar kregen we een ijsje en hebben we
nog verstoppertje gedaan met alle
kinderen. En daarna gingen we terug naar
huis.

Groetjes Jayden en Jitse.
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Doordraaien
Donderdag 7 juli gaan de kinderen even
op bezoek in hun nieuwe groep. Na een
korte introductie gaan ze daar ook
lunchen. De kinderen van groep 8 komen
bij de kleuters op bezoek.

Musical “Paniek in de
Snoepfabriek”
In groep 7/8 wordt er hard gewerkt aan de
laatste voorbereidingen voor de musical
'Paniek in de snoepfabriek'.
Teksten leren, acteerwerk finetunen,
liedjes oefenen, kleding en attributen
verzamelen en de finishing touch voor het
decor.
Door een aantal ouders en oud-leerlingen
zijn er prachtige dingen gemaakt: (groen)
snoep, naamborden, spandoeken en een
heuse snoepmachine.
Allemaal ontzettend bedankt daarvoor!
U bent welkom om de generale repetitie
bij te wonen.
Generale repetitie 'Paniek in de
snoepfabriek'
Datum: Donderdag 14 juli 2022
Tijd: 9.00 uur
Locatie: De Spylder, Warns
De ouders van de leerlingen van groep 7/8
hebben een persoonlijke uitnodiging
ontvangen voor het avondprogramma.

Laatste schooldag
Vrijdag 15 juli is alweer de laatste
schooldag van dit schooljaar.
(Bijna) traditiegetrouw sluiten we het
schooljaar af met een vossenjacht.
De leerlingen van groep 8 zijn de vossen,
de leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan in
groepjes naar hen op zoek.
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Als u op deze laatste schooldag een
groepje leerlingen wilt begeleiden horen
wij dat heel graag. We starten om 10.00
uur.
We sluiten de ochtend af met een broodje
knakworst, natuurlijk is er ook een broodje
voor de ouders. Vanaf 11.30 uur bent u
welkom!
Rond 11.50 uur zwaaien we de groep 8ers
uit en om 12.00 uur tellen we af en luiden
we de bel voor de start van de
zomervakantie!!

Informatie Corona
We hebben nog zelftesten over. Wanneer
u behoefte heeft aan zelftesten voor uw
kind, dan kunt u deze vragen bij de
groepsleerkracht.
Wij houden u via de mail op de hoogte van
het laatste nieuws en ontwikkelingen
rondom Corona.
Heeft u vragen over Corona of wilt u
dingen bespreken rondom Corona, aarzel
dan niet om contact op te nemen met Jella
van Seters: jella.vanseters@kykscholen.nl

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

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

MR/OMR en GMR
De MR heeft een nieuw lid. Welkom Merel
bij de MR! Wij wensen je een goede zitting
toe!
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Wellicht ten overvloede, mocht u een
vergadering willen bijwonen, bent u van
harte welkom. Graag wel even aanmelden
van tevoren bij Birgit of Willemieke.
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.

En verder:
Wij zijn een inzamelpunt voor batterijen, u
kunt deze aan de kinderen meegeven.

Agenda
1 juli
5 juli
5 juli
7 juli
7 juli
12 juli
14 juli
15 juli
29 augustus

Spelletjes
Oranjevereniging
Rapportgesprekken
Vergadering MR 19.00 uur
Rapportgesprekken
Doordraaien groepen rond
lunchtijd
Schoonmaakmiddag
14.00-16.00 uur
Eindavond groep 8
Laatste schooldag
iedereen om 12.00 uur vrij
Alle kinderen weer naar
school.

(Adres)wijzigingen
Adreswijziging of andere gegevens
gewijzigd?
Geef het online door, via onze website.
Onder het kopje ‘contact’ kunt u een
online formulier vinden om de wijziging
door te geven. Eenvoudig en snel. Na het
doorgeven verwerken wij het in ons
administratiesysteem.
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