Nieuwsbrief maart
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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 Kinderjury leesweken kunnen kinderen
kiezen voor boeken die
kanshebber zijn voor, de lezersprijs van de
Kinderboekenweek. Het boek dat gewonnen
heeft, dus die de meeste stemmen van de
kinderen uit heel Nederland heeft gekregen,
wordt 23 juni bekend gemaakt. En misschien is
dat wel dat ene boek die wij op school
hebben….

Groet, Team De Meiboom

De kinderjury
De kinderen van groep 3 t/m groep 8 vormen
samen met heel veel kinderen uit Nederland
de Kinderjury.
Met elkaar lezen
wij in de weken
van 3 maart t/m
10 mei allerlei
boeken.
Natuurlijk lezen
we nu ook al
dagelijks en
zullen we dat ook
na 10 mei blijven
doen.
In de weken van
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Rapportgesprekken
De kinderen van de groepen 3-8 zijn druk
bezig met het maken van de IEP toetsen.
26 maart streven de leerkrachten ernaar
om de rapportfolio’s weer helemaal
gevuld te hebben, zodat u ze thuis kunt
bekijken en bespreken met uw zoon/
dochter.
De gesprekken over de rapporten zullen
plaatsvinden in week 13. Binnenkort kunt
u zich inschrijven via de Parro-app voor
een telefonische afspraak.

Schoolfotograaf
We hadden 29 maart de schoolfotograaf
in de agenda staan. In overleg met de
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ouderraad is besloten de schoolfotograaf
wederom te verplaatsen naar oktober
2021. We hopen dat de fotograaf dan mag
komen en weer mooie portretten kan
maken.
U wordt middels de nieuwsbrief en de
PARRO app op de hoogte gehouden.

Week van de lentekriebels
We besteden volgende week aandacht
aan de Week van de Lentekriebels. De
Week van de Lentekriebels is van
maandag 15 t/m vrijdag 19 maart. De
lessen in de Week van de Lentekriebels
worden gegeven met behulp van onze
methode Kwink. Het thema dit jaar is
seksuele en genderidentiteit.
Meer behoefte aan informatie over de
week van de lentekriebels?
https://www.seksuelevorming.nl/onderwij
ssoort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels/informatievoor-ouders

Garfield’s Count me in
Vanaf 8 maart hebben we drie weken lang
de mogelijkheid om de rekengame
'Garfrield's count me in' uit te proberen in
de groepen 3 t/m 8. Dit is een spel
waarmee kinderen hun
rekenvaardigheden kunnen oefenen. De
game is gebaseerd op het stripkarakter
'Garfield'. Garfield's vriendjes zijn
ontvoerd door merkwaardige
buitenaardse wezentjes, en Garfield is van
plan ze te bevrijden. Dit doet hij door
allerlei puzzels en uitdagingen op te
lossen. Op school werken kinderen hier
dagelijks mee tijdens zelfstandig werken
en ook thuis kan er geoefend worden.
Kinderen kunnen op school hun
gebruikersnaam en wachtwoord
overschrijven om het ook thuis te kunnen
spelen. Hiervoor moet de app 'Garfield's
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count me in' geïnstalleerd worden via de
Appstore van de telefoon of tablet.

Schoolfruit
We genieten weer van het geleverde
schoolfruit. Nog even voor de
duidelijkheid:
Op dinsdag, woensdag en donderdag is er
fruit op school en hoeven de kinderen
geen fruit mee te nemen van huis.
Maandag en vrijdag graag zelf fruit
meegeven. Alle informatie over schoolfruit
kunt u vinden op de site
www.euschoolfruit.nl
U kunt zich ook abonneren op de
wekelijkse nieuwsbrief.
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Pasen op school
Donderdag 1 april vieren we het Paasfeest
op school met de eigen groepen. We
kunnen al vertellen dat het thema
liefhebben is; geven om iemand,
toewijding toten en tekenen van liefde.
Een mooi thema voor pasen.

Lustrum De Meiboom
Na de zomervakantie willen we graag
starten met een viering vanwege het
lustrum van De Meiboom. Wij bestaan dan
5 jaar als Basisschool De Meiboom. En dat
willen we graag vieren met elkaar.
In de diverse commissies en bij het team is
al de vraag neergelegd; Wie lijkt het leuk
om in de lustrumcommissie zitting te
hebben? Graag willen we voor de
meivakantie de commissie samengesteld
hebben. Mocht u als ouder interesse
hebben, dan kunt u zich aanmelden bij
Birgit door het sturen van een mailtje naar
demeiboom@gearhing.net o.v.v. Lustrum
De Meiboom
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Nieuwe leerlingen

Ter informatie:

In groep 1 zijn Benjamin en Rinze bij ons
begonnen! Wij wensen hen een hele
gezellige en leerzame tijd toe op De
Meiboom! Welkom jongens!

* De kinderen mogen maximaal drie boeken
mee naar huis nemen.

Stagiaires
Onze stagiaires zijn doorgeschoven naar
een andere groep. Rianne loopt nu op de
donderdag stage in groep 3 en 4 en
Tiemen is op maandag en dinsdag in groep
5 en 6. Veel succes het komende half jaar!

Van de Identiteitscommissie
De teamleden van de identiteitscommissie
zijn druk bezig met de voorbereidingen
voor het Paasfeest en het vormgeven van
de gezinsdienst in Coronatijd.

Jantje Beton
De kinderen hebben goed hun best
gedaan met de verkoop van de loten. Ze
hebben 339 euro opgehaald voor onze
school. We zullen met de leerlingenraad in
overleg gaan, hoe we het geld zullen
besteden.

Open dagen
Wij hadden u graag uitgenodigd om mee
te kijken in de klas, helaas behoort dit nu
niet tot de mogelijkheden. Mocht u vragen
hebben over lesstof of andere zaken
aarzel niet om contact met de leerkracht
op te nemen.

Lytse Bib.
De bib is elke donderdag open van 8.20 - 9.00
uur. De leerkrachten helpen 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.

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

* 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’

BSO locatie De Meiboom
In oktober 2020 is Kids First
COP groep gestart met een
BSO in de Meiboom te
Warns. Op de BSO en in
school is Suzanne
ondertussen een bekend
gezicht.
We zijn op dit moment
open op de dinsdagmiddag
en woensdagmiddag, direct uit school
komen de kinderen naar het speciaal
ingerichte lokaal en brengen daar de rest
van de middag door, deze duurt tot
uiterlijk 18:30 uur.
Er wordt wat gegeten en gedronken, we
drinken thee, water of suikervrije ranja en
eten fruit en/ of een cracker. De schooldag
en alles wat er door de kinderen is beleefd
wordt aan tafel met elkaar besproken.
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Daarnaast is er altijd een leuk
activiteitenaanbod waar de kinderen aan
deel kunnen nemen. Dit zijn activiteiten
door Suzanne bedacht, vaak samen met
de kinderen, maar er is ook een
activiteiten aanbod vanuit Kids First, de
zogenaamde “SuperKids” activiteiten.
Deze hebben iedere kwartaal een ander
thema, momenteel staat het ontdekken
van je talenten centraal. Er is speciaal
voor dit thema een “SuperKids” lied
gemaakt en groepen hebben een boekje
ontvangen met allemaal ideeën voor
activiteiten horende bij dit thema.

van een corona gerelateerde calamiteit, te
informeren of te bellen.

Natuurlijk wordt er ook veel buiten
gespeeld op het mooie en uitdagende
buitenterrein van de school.

Binnenkort zult u per mail het jaarverslag
van de ouderraad ontvangen, samen met
het verslag van de
medezeggenschapsraad.

Het goede nieuws is dat we door nieuwe
aanmeldingen na de meivakantie ook op
de maandagmiddag gaan starten met de
BSO. Ook deze middag gaat Suzanne de
opvang verzorgen.
Dus heeft u opvang nodig na schooltijd op
de maandag, dinsdag of woensdag dan
kunt u uw kinderen opgeven via de
website van Kids First. www.kidsfirst.nl
De BSO is te bereiken op: 06-82973217 of
via mail bso-warns@kidsfirst.nl

Contact ouders-leerkrachten
Er is nog steeds minimaal ‘live’ contact
tussen ouders/verzorgers en
onderwijspersoneel. Contact vindt via de
e-mail, Parro app of telefonisch plaats.
Op afspraak is incidenteel en bij hoge
uitzondering, bezoek in de school of op
het plein mogelijk. We zijn in dat geval
verplicht om u een aantal
gezondheidsvragen te stellen en uw
gegevens te noteren. Deze gegevens
kunnen gebruikt worden om u, in geval
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Onze website
Op www.demeiboomwarns.nl vindt u o.a.
nieuwtjes, tips en de schoolkalender. Ook
is onze schoolgids daar te vinden.

Ouderraad
Namens de ouderraad is er op 15 februari
een herinnering gestuurd voor de
ouderbijdrage. Uw bijdrage wordt zeer
gewaardeerd.

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
Binnenkort zult u per mail het jaarverslag
van de medezeggenschapsraad
ontvangen, samen met het verslag van de
ouderraad.
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.
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Identiteitscommissie
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
de identiteitscommissie kunt u
terugvinden op www.demeiboomwarns.nl

(Adres)wijzigingen
Adres wijziging of andere gegevens
wijzigen? Geef het online door via de
website onder het kopje “contact”.
www.demeiboomwarns.nl

Agenda
26 maart
Week 13
2 april
5 april
27 april
1-15 mei
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Rapportfolio open
Rapportgesprekken
groep 3-8
Goede vrijdag; alle
kinderen vrij
2e Paasdag; kinderen
vrij
Koningsdag
Meivakantie
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