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De Meiboom Algemeen

Jeelo

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
We zitten mede dankzij het lekkere weer
in vakantie achtige sferen, terwijl we nog
ongelooflijk hard aan het werk zijn. En dat
moet ook, er moet nog van alles gebeuren
en ook de toetsen komen er alweer aan.
Maar de meivakantie, het kamp, de
ophanden zijnde schoolreisjes en de vrije
feestelijke dagen maken dat alles vrolijk
en licht aanvoelt.
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Deze week zijn we van start gegaan met
het nieuwe project ”het maken van je
eigen product”. We probeerden met alle
kinderen door elkaar een megalange
knikkerbaan te maken. Dat viel nog niet
mee, samenwerken, overleggen en
bevestigen van de materialen. Een leuke
aftrap van het nieuwe project met als
eindproduct de zomermarkt waarbij alle
opbrengsten zullen gaan naar giro 555 ten
bate van de Oekraïne.
In de Jeelo nieuwsbrief vindt u uitgebreide
informatie over de projecten. We raden u
dan ook met klem aan om de Jeelo
nieuwsbrief goed te lezen.
Meer informatie:
https://jeelo.nl/voor-ouders/

www.demeiboomwarns.nl
demeiboom@gearhing.net

Oproep Mei{kunst}Boom
Voor het Jeelo project ‘Omgaan met de
natuur’ dat na de zomervakantie zal
plaatsvinden, hebben we ouders nodig. In
de komende Jeelo nieuwsbrief zal duidelijk
worden waarvoor en wanneer we ouders
nodig hebben.
In ieder geval weten we al dat we een
paar handige ouders nodig hebben die ons
gaan helpen met het voorbereiden van
een Mei{kunst}Boom.
Bent u handig met hout of kent u een
handige buurman of buurvrouw, dan
horen wij het graag en bent u van harte
welkom om ons plan te horen en
daarmee aan de slag te gaan. Graag
opgeven bij Birgit of Grytsje
demeiboom@gearhing.net

Zomermarkt ten bate van de
Oekraïne
Vrijdag 24 juni van 11.00-12.00 uur is onze
zomermarkt met eigen producten
gemaakt door de kinderen, cupcakes,
grabbelton en smoothies. Iedereen is van
harte welkom, ook pakes en beppes,
buurtgenoten of andere belangstellenden.
De volledige opbrengst zal gaan naar giro
555 voor de Oekraïne. De kinderen
hebben er super veel zin in! Wees
welkom!!!

Stagiaires
Mare heeft afscheid genomen bij de
kleuters en zal tot de zomervakantie haar
stage voortzetten in groep 7 en 8.

Nieuwe leerlingen
In groep 1 zijn nu drie kinderen aan het
wennen; Jelmer, Karim en Fenna, welkom
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in onze groep! Wij wensen jullie een
leerzame 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.
Voor de zomervakantie krijgen we weer
een nieuwe collectie met leesboeken. De
bibliotheek zal dan weer de hele week
open zijn, zodat de kinderen weer leuke
boeken kunnen lenen voor in de
zomervakantie.
En nog een nieuwtje! Binnenkort zal de
Lytse Bib ook opengaan voor de peuters.
Een mooie nieuwe collectie boeken voor
deze doelgroep is toegevoegd aan onze
Lytse Bib.

Typehelden
Wij feliciteren Berber, Anny, Douwe, Jurre,
Jorryt, Ruben, Idskje Minke, Noa, Debora
en Jort met het behalen van hun typediploma! Goed gedaan hoor!
Over twee jaar is er weer een mogelijkheid
om typelessen te volgen via Instituut
Noord op school.
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Musical “Paniek in de
Snoepfabriek”

Informatie voorlichting Sexy en
safe

In groep 7 / 8 wordt al hard gewerkt aan
de eindmusical ‘Paniek in de
Snoepfabriek’.
In het hele land wordt ontzettend veel
snoep gegeten. Ook door de mensen die
dagelijks op het pleintje zitten:
zakenmensen, bejaarden en zwervers. Ze
snoepen de hele dag en ondertussen
beklagen ze zich over hun leven: dat te
druk is of juist te saai is. “Was er maar een
snoepje, waarmee ik alles kan krijgen wat
ik wil.”, verzuchten ze.

Voor de ouders van groep 7 en 8 is er op
16 juni om half 8 een ouderbijeenkomst.
Deze bijeenkomst is een onderdeel van de
campagne Sexy & Safe, een initiatief van
Sociaal domein Fryslân, (SDF), de
samenwerkingsorganisatie van de Friese
gemeenten. Dit sluit ook goed aan bij de
Gezonde school, dit onderwerp hebben
we als school volgend schooljaar hoog op
de agenda staan.
Voor meer informatie:
https://www.sexyensafe.nl/wie-zijn-wij

Lolly Suikerspin, de directrice van de
snoepfabriek, overweegt twee
verdiepingen op de snoepfabriek te laten
zetten, maar daar wordt hevig tegen
geprotesteerd door haar buurman, Peer
de Groenteboer.
Als ze elkaar ontmoeten, gebeurt er iets
wat niemand voor mogelijk had
gehouden: Peer en Lolly worden verliefd.
Ze besluiten samen Groen Snoep te gaan
produceren, maar er ontstaat verwarring
over wat de ingrediënten moeten zijn van
het Groene Snoep. Daardoor komt er
onbedoeld een nogal vreemd
ingrediënt in het Groene Snoep terecht…
De musical wordt gespeeld op donderdag
14 juli in De Spylder.
Om 9.00 uur is de generale repetitie voor
de kinderen van De Meiboom en andere
belangstellenden.
’s Avonds: Musical + afscheid groep 8 voor
genodigden (meer informatie volgt).

Naast deze voorlichting voor ouders, is er
ook een bijeenkomst voor de leerkrachten
georganiseerd en op 31 mei komt er een
jongerenwerker op onze school die de
leerlingen van groep 7 en 8 informatie
geeft over dit onderwerp.
De ouders van de kinderen van groep 7 en
8 hebben hierover een mail ontvangen.
Aanmelden via
birgit.van.maanen@gearhing.net (voor
31/05/2022).

De Buitenschoolse Opvang BSO
Wij werken op een fijne wijze samen met
de BSO. Er is een nieuwe leidster die we
hierbij aan u voorstellen. Voor deze keer
sturen we in de bijlage de nieuwsbrief van
de BSO mee, zodat u een indruk krijgt wat
er zoal gedaan wordt op een
buitenschoolse opvang. Wij wensen
Marije veel plezier bij ons in Warns.
Ik ben Marije Menger en de nieuwe BSOleidster van BSO de Meiboom. Ik ben over
twee weekjes alweer 23 jaar en woon ik
samen met mijn vriend Jeppe in Balk.
Ik werk nu ongeveer 5 jaar inclusief stages
in de kinderopvang. Het is echt mijn
passie, ik houd ervan om kinderen blij en
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gelukkig te zien. Elk kind is uniek en ik wil
hun ook laten zien dat ze dit zijn. Elke dag
is anders en elke dag maken we er weer
iets moois van!

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.van.seters@gearhing.net

De leerlingenraad
De leerlingenraad is bijeengeweest en er is
gesproken over klassenagenda en
klassengesprek, De zomermarkt, Het
bovenbouw hokje in orde maken voor
nieuw buitenspeelgoed, voorstellen
leerlingenraad in groep 1-4
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 vergaderd; over de volgende
onderwerpen is o.a. gesproken: de
terugblik ouderavond, schoolkamp,
onderwijstijd, nieuw MR lid, formatie,
onderwijskundige ontwikkelingen, BSO.
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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.

(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.

Agenda
9-11 mei

Kamp groep 7 en 8

16 mei

Opening Jeelo project ‘maken
van je eigen product’
MR vergadering

18 mei
19 mei
20 mei

Instrumentenparade
groep 5-6
Les hond in de klas
groep 1-2
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24 mei

Schoolreisje Drachten
groep 1-2

26 mei

Hemelvaart, alle kinderen
vrij

27 mei

Alle kinderen vrij

30-2 juni

Avondvierdaagse Bakhuizen

30 mei

Start toetsweken

5-6 juni

Pinksteren, alle kinderen vrij

7 juni

Studiedag; alle kinderen vrij

9 juni

OMR Makkum

16 juni

Ouderbijeenkomst groep 7
en 8 sexy en safe.

19 juni

Vaderdag

21 juni

Schoolreisje groep 3-6

24 juni

Zomermarkt op het plein van
11.00-12.00 uur
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