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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).

jullie. Zo is er al contact met onze uitvoerders
en aannemers en zij houden zoveel mogelijk
rekening met naar schoolgaande jeugd. Ze
vermijden bijvoorbeeld voor 9:00 uur de
paden waar jeugd langs fietst om naar school
te gaan. We willen ongelukken natuurlijk
voorkomen.

Groet, Team De Meiboom

Kinderboekenweek
Bericht namens de gemeente
We zijn weer gestart met het onderhoud van
de sloten en vijvers, maar ook diverse
renovatiewerkzaamheden en met het maaien
van de bermen. Verschillende aannemers
voeren deze werkzaamheden. Zij doen hun
best de werkzaamheden zo veilig mogelijk uit
te voeren. Helaas krijgen we op dit moment
berichten binnen dat er gevaarlijke acties zijn
door voornamelijk jeugdige fietsers. Zoals
plotseling oversteken, met meer dan twee
naast elkaar fietsen en tijdelijke
wegversperringen negeren.
Deze meldingen van omstanders en burgers
nemen wij ter harte en delen wij ook met
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Brandweerman of vlogger… Worden wat je
wil
Van kok tot dokter en van brandweervrouw
tot vlogger. Kinderboeken zijn ideaal om over
beroepen na te denken of te fantaseren. Het is
ook erg leuk om met kinderen te kijken wat
voor verschillende beroepen er zijn, en wat
erbij komt kijken als je voor een bepaald vak
kiest.
Beroepen zijn ook het thema van de
Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil.
Op school was een gezamenlijke start! De
kinderen van groep 7 en 8 hadden zich
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“verkleed” in een beroep en de andere
kinderen moesten erachter proberen te
komen over w elk beroep het ging. Een heel
leuk en pakkend begin!
Verder zullen we hier in alle groepen aandacht
aan besteden. Schoolbreed gaan we lezen en
komen er ouders over hun beroep vertellen.
En natuurlijk houden we ook onze
boekenmarkt, waar u als ouder ook weer van
harte welkom bent donderdag 14 oktober. De
uitnodiging volgt via de Parro app.

Executieve functies

Tuindag

Stopkracht is de vaardigheid om je in te
houden, je impulsen te controleren.
Bijvoorbeeld; wat heb je nodig om niet overal
doorheen te praten?

Wij willen alle ouders en teamleden die zich
ingezet hebben op de tuindag heel hartelijk
bedanken! Wat wordt er toch een werk verzet
in korte tijd met elkaar! Mooi!

Doekoe
Wij bedanken alle ouders die doekoes hebben
gespaard voor onze school. Wij hebben weer
een leuke verzameling nieuwe ballen,
hockeysticks en andere sportmaterialen
gekregen! Dat komt altijd van pas!

Kinderpostzegels
Onze school doet weer mee aan de
Kinderpostzegelactie! U heeft ze vast wel
gezien. Dit jaar zullen projecten die kinderen
helpen meer veerkracht te ontwikkelen extra
aandacht krijgen. De actie heeft ook als titel
“Geef Meer Kracht”.

Je zou kunnen zeggen dat executieve functies
manieren zijn waarop je je eigen gedrag
stuurt. Denk aan iets plannen; dat is
vooruitdenken over wat je gaat doen of
ergens je aandacht bijhouden; dat is dat je je
niet laat afleiden door iets anders.
Je kunt deze vaardigheden versterken en
ontwikkelen. Wij noemen dat Breinkrachten.
Hier zijn we schoolbreed mee bezig en we
zoemen deze periode in op stopkracht en
startkracht.

Startkracht is heel handig bij taken die gedaan
moeten worden. Waarom lukt het niet om
meteen te starten? Wat heb je nodig om jezelf
aan het werk te zetten?
Met deze twee krachten zijn we druk aan het
oefenen en een heel aantal kinderen weten al
heel goed wat de krachten betekenen.
Wellicht kunt u thuis ook wel iets met deze
breinkrachten doen. Vraag uw kind er maar
eens naar.

Informatieavond ouders
Wij gaan binnenkort weer een
informatieavond voor ouders inplannen. U
hoort via de Parro app wanneer deze avond
zal plaatsvinden. Wij verheugen ons na al die
tijd om u weer te kunnen ontvangen.

Schoolfruit
Wij kunnen u mededelen dat we vanaf 15
november weer 20 weken lang schoolfruit
zullen ontvangen dankzij financiering van de
Europese Unie. De leverdag is nog niet
bekend, zodra we meer weten krijgt u
hierover via Parro bericht. Wij weten dat
samen fruit eten leuk en gezond is.
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Luizen
Wij verzoeken u uw kind na te kijken op
luizen. Mocht u een vermoeden hebben van
hoofdluis bij uw kind, wilt u dit dan aan de
desbetreffende leerkracht doorgeven?
Ondanks dat het niet bewezen is, dat het
helpt, adviseren wij een luizenzak te
gebruiken. Mocht u deze niet hebben, kunt u
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ze op school kopen voor € 3,25 bij Anke of
Birgit.

een doosje rozijntjes, baby Bel kaasje, zakje
chips of zakje snoepjes.

De leerlingenraad

Lytse Bib.

De eerste vergadering met de leerlingenraad
heeft plaatsgevonden en mooie onderwerpen
zijn besproken vanuit de kinderen als tosti
dag, de afspraken over de natuur en het
buitenspelen, kinderpleinwacht, dierendag en
musical.
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de website
www.demeiboomwarns.nl

Even voorstellen
In groep 5-6 komt Anna-Fleur Visser stage
lopen. In groep 1-2 loopt Donna van der Gragt
stage samen met haar therapiehond Peach.
Onze nieuwe leerkracht Wilma stelt zich in de
bijlage aan u voor.

Nieuwe leerlingen
Twee nieuwe jongens komen groep 1
versterken, Koen en Jayden. Wij wensen de
mannen een hele leuke tijd toe op De
Meiboom! Welkom!

Bereikbaarheid van de teamleden
Op de website onder het kopje “wie, waar,
wanneer” staat informatie over de
aanwezigheid van Jella van Seters (directeur),
Jacob Anema (facilitair) en Jildou Loen (Intern
Begeleider) op De Meiboom. Daarnaast zijn zij
altijd via de e-mail bereikbaar en telefonisch.
De locatie coördinator, Birgit van Maanen, is
beschikbaar op dinsdag.
Anke Wassink, de school assistent, is op
dinsdag aanwezig.
Mocht u met een van de teamleden willen
spreken, kunt u een afspraak maken via de
mail of de Parro app. U hoeft niet te wachten
tot de oudergesprekken plaatsvinden.

Trakteren
We trakteren voorlopig nog op een
voorverpakte, gekochte traktatie, denk aan
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De bibliotheek is elke donderdag open van
8.20 - 9.00 uur. Kinderen hebben gedurende
die tijd de mogelijkheid om boeken te
wisselen voor zowel school als thuis. De
begeleiding wordt voorlopig door de
leerkrachten zelf gedaan.
Er wordt van 8.30 - 9.00 uur in alle groepen
gelezen.
Ter informatie:
* De kinderen mogen maximaal drie boeken
mee naar huis nemen. Graag in een stevige
tas.
* 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/ ............
Lezen hebben we als een van de speerpunten
dit jaar, wij wensen iedereen heel veel
leeskilometers toe!

Ouderraad
Binnenkort zal de ouderraad u een factuur
sturen voor de vrijwillige ouderbijdrage. In
overleg met school en de MR zal de bijdrage
een fractie hoger zijn. Daar worden de AMVlessen (Algemene Muzikale Vorming) en een
muziekproject in de bovenbouw mee
bekostigd. Mocht u hier vragen over hebben,
kunt u terecht bij de penningmeester van de
OR.
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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 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.

Agenda
Oktober
4 oktober
5 oktober
6-17 oktober
6 oktober
8 oktober
13 oktober
13 oktober
14 oktober
16-24 oktober
November
5-12 november
8-14 november
11 november
18 november
Week 47
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dierendag
Dag van de leraar
Kinderboekenweek
Groep 5-6 naar
Museum Joure
Dag van de
duurzaamheid
Groep 3-4 op stap met
de boswachter
Bezoek Steven de Jong
groep 5-8
boekenmarkt
Herfstvakantie
Week van de
mediawijsheid
Week van respect
Sint Maarten
Schoolfotograaf o.v.b.
Tussentijdse
oudergesprekken
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Wie ben ik?
NIEUWE LEERKRACHT OP DE MEIBOOM.

WILMA ATTEMA BULT
Zoals jullie misschien al hebben gezien, loopt er een
nieuwe juf rond op De Meiboom.
Ik zal me even voorstellen.
Ik ben Wilma Attema Bult.
Woon samen met mn man en onze drie kids (16, 14, 11 )
in Hemelum.
Ik heb al ruim 10 jaar een creatief bedrijf: By-Wilma.
Hierbij geef ik creatieve workshops aan kinderen op
evenementen, feesten en partijen. En sinds april is er
een webshop bij gekomen onder de naam : De
Knutselboom. Hierin verkoop ik knutselpakketten voor
scholen, bedrijven en particulieren.
Voor een aantal ouders zal ik geen onbekende zijn,
aangezien ik van 2007 t/m 2012 al eerder juf was op De
Totem, waar ik altijd met veel plezier heb gewerkt.
Dus voor mij weer een beetje thuiskomen. En ik moet
zeggen, zo voelt het ook als ik de school instap.
Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging!!

