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

Week tegen het pesten/
anti-pestprotocol
Afgelopen week is er in alle groepen aandacht
besteed aan het onderwerp pesten. Er zijn
verschillende lessen gegeven waarbij o.a. aan
de orde is gekomen wat je moet doen als je
gepest wordt, maar ook wat je moet doen als
je ziet dat er iemand gepest wordt. Door te
werken aan positieve groepsvorming
proberen wij het pesten te voorkomen. We
hebben op De Meiboom een antipestprotocol/beleid.

De schoolgids, een voorbeeld
Op onze website kunt u onze schoolgids
vinden. U leest bijvoorbeeld wat onze missie
is: “Zo breed mogelijk in samenhang!”In de
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schoolgids staat
belangrijke informatie
over onze basisscholen in
onderwijsteam 2 van
Gearhing en natuurlijk
over onze school in het
bijzonder. U vindt de
schoolgids onder het kopje
praktische informatie.
www.demeiboomwarns.nl

Huisafspraken De Meiboom
In de afgelopen nieuwsbrief is hier ook al
aandacht aan besteed;
Wij verwachten dat de lessen om 08.30 uur
kunnen beginnen; alle kinderen zijn dan in de
klassen.
Binnenkomst ’s morgens:
De kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar
binnen toe of binnengebracht worden. Vanaf
dat moment zal de pleinwacht naar buiten
gaan om de deur te openen. Om 08.25 uur zal
de bel gaan, zodat de lessen om 08.30 uur ook
echt kunnen starten.
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Luizen

Dorpstuin

De afgelopen weken zijn de kinderen iedere
week gecontroleerd op de aanwezigheid van
luizen. Wij vragen u dringend om de kinderen
thuis ook te controleren en zonodig te
behandelen.
Ondanks dat het niet bewezen is, dat het
helpt, adviseren wij een luizenzak te
gebruiken. Mocht u deze niet hebben, kunt u
ze op school kopen voor € 3,25 bij Anke of
Birgit.
Mocht u zelf een vermoeden hebben van
hoofdluis bij uw kind, wilt u dit dan aan de
desbetreffende leerkracht doorgeven?

We willen de draad weer oppakken!!
Voor activiteiten in de dorpstuin, zijn we
opzoek naar enthousiaste tuinouders.

De leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad is geïnstalleerd met
hulp van de oude leerlingenraad. Helaas was
Jort ziek, die heeft op een later moment zijn
belofte gedaan en zijn handtekening gezet.
Jort, Jelger, Moniek en Elisha en
vertegenwoordigen de kinderen van de
Meiboom. Zij hebben er zin in! Wij wensen
hen een mooi en betekenisvol jaar toe!
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de website
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Parro app
Wij gebruiken op
school Parro!
De kop is eraf en
het begint al
echt te werken.
De eerste berichten zijn verstuurd en ook de
eerste foto’s van het uitje naar de
schaapskooi. Op een enkele ouder na is nu
iedereen aangemeld.
Wil je meer weten? Lees dan verder op: de
website van school of op
www.parro.com/ouders
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Voor elke combinatiegroep zoeken we hulp
om een groepje van ongeveer drie leerlingen
te begeleiden. Er is altijd een leerkracht en
een vrijwilliger van de tuin aanwezig.
Het plan is om met één combinatie groep (
3/4, 5/6 of 7/8) één keer per maand naar de
tuin te gaan.
De dagen en tijden zijn nog niet bekend, wel
weten we dat het per keer ongeveer een klein
uurtje in beslag zal nemen.
Lijkt het u leuk om maandelijks of
tweemaandelijks met de kinderen
tuinactiviteiten te ondernemen, dan kunt u dit
doorgeven aan desbetreffende leerkrachten.
Alleen bij voldoende aanmeldingen, kunnen
we de plannen verder gaan uitwerken.
Hopelijk bent u enthousiast geworden en
meldt u zich aan als tuinouder.

Thema-avond ‘Ik ben 9’
Op dinsdag 15 oktober is er een thema-avond
op school met het thema ‘Ik ben 9’. We
beginnen de avond om 20.00, inloop vanaf
19.30. De ouders/verzorgers van groep 5/6
hebben de uitnodiging al via de mail
ontvangen. Mocht uw kind niet in deze groep
zitten maar u bent wel geïnteresseerd bent u
van harte welkom.
Inhoud van de avond:
Jullie kind is nu rond de negen jaar en
misschien merk je dat zijn of haar gedrag en
behoeften veranderen.
Meidenvenijn, jongens die stoer doen,
groepsdruk, erbij willen horen, heftige
emoties en verdriet, oude angsten die weer
terugkomen, pesten, onzekerheid, zijn
thema’s die een grotere rol gaan spelen rond
het negende levensjaar.
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Mijn droom als ‘Ik ben 9’ specialist is dat alle
ouders en opvoeders met kinderen rond deze
leeftijd bekend zijn met de negenjaarsfase,
zodat zij hun kinderen (nog) beter begrijpen
en kunnen ondersteunen.
In Bakhuizen geef ik regelmatig de workshops
‘IK BEN 9’ voor ouders en opvoeders en deze
workshop staat in het teken van deze
negenjaarsfase.
Deze fase vindt meestal plaats in de periode
tussen de acht en elf jaar. Als kindercoach
werk ik met kinderen rond deze leeftijd. Soms
lijkt het voor ouders of hun kind al vroeg aan
de puberteit begint. Dit is niet werkelijk zo.
Een kind van negen zit in zijn eigen fase
horend bij deze leeftijd. Ieder kind beleeft de
negenjaarsfase op zijn EIGEN manier. Voor het
ene kind verloopt deze periode makkelijk en
voor het andere kind kan deze tijd lastiger zijn.
Jullie kinderen zitten nu in groep 5 of 6 en dit
is de leeftijd waarin dingen (kunnen)
veranderen. Een mooi moment om eens stil te
staan bij deze ontwikkelingsfase en er iets
over te horen. Vandaar dat ik tijdens de
informatieavond op de Meiboom een avond
verzorg om jullie hiermee kennis te laten
maken.
Jildou Brinkman
Wille&Wiizer

Even voorstellen..
Een nieuwe stagiaire in groep 3/4!
Hierbij zal ik mij even voorstellen. Ik ben
Nanke Wouda en ik woon in Stavoren. Op dit
moment zit ik in het 4e jaar van de Pabo. In
mijn 1e jaar heb ik ook al stage gelopen op de
Meiboom, destijds een half jaar bij de kleuters
en een half jaar in groep 6. Ik vind het een erg
leuke school en ben daarom nu weer op de
Meiboom te vinden.
Dit hele schooljaar geef ik op maandag en
dinsdag les aan groep 3/4. Wie weet treffen
we elkaar eens in of rond school!
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Nieuwe leerlingen
Laurens en Sanne zijn
begonnen met oefenen in
groep 1. Wij wensen hen een heel gezellige
tijd toe op De Meiboom!

Lytse Bib
De bib is elke donderdag open van 8.20 - 9.00
uur. Er is dan een vrijwilliger aanwezig om
alles soepel te laten verlopen en kinderen te
helpen 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.
Dit mogen ze zelf doen of samen met hun
vader, moeder of verzorger.
Vanaf 8.20 zijn ouders / verzorgers welkom
om met hun kind(eren) boeken te kiezen.
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 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.

Voor iedereen is er een boek dat een
lezer van hem of haar maakt!

Dierendag 4 oktober
Vrijdag 4 oktober is het dierendag. Vanaf
08.30 uur mogen de kinderen hun dier aan de
andere kinderen laten zien als ze dat leuk
vinden. Om 08.45 uur mogen de dieren weer
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mee naar huis en starten de lessen.
Heeft uw kind geen huisdier, dan mag de
knuffel ook altijd mee naar school!

Reis mee!
Kinderboekenweek 2019
Allemaal instappen! Reis mee met
de fietstaxi, de huifkar, de
hogesnelheidstrein of het
ruimteschip.
De Kinderboekenweek 2019 (
2-13 oktober) gaat over
voertuigen. Met het thema
Reis mee! gaan we op reis in
kinderboeken. Niet de bestemming maar het
vervoer erheen staat centraal. Ontdek de
ruimte met een raket, beleef avonturen op
een cruiseschip, verken een land tijdens een
roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de
wereld rond op een catamaran. Met een boek
kun je elke reis maken die je wilt, een reis die
je leven verrijkt. Van een rondje op de step in
de buurt tot aan een ruimtereis door het
heelal. Toer je alleen of rijd je samen? Tijdens
de Kinderboekenweek 2019 reizen we
allemaal.

Woensdagmiddag 9 oktober houden wij
de jaarlijkse boekenmarkt.
In de bijlage van deze nieuwsbrief zit de
uitnodiging van de boekenmarkt. Iedereen
is welkom, ouders, verzorgers, pakes,
beppes, buren… komt allen!

Levensbeschouwing
We werken t/m 11 oktober over het thema
Plaatsmaken; een plek innemen of afstaan.
Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op
de beste plek komen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak
(Genesis 16 t/m 21).

Vanaf 14 oktober gaan de lessen over het
thema Volhouden; over volhouden of
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afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden
vanuit de beste bedoelingen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en
Lea (Genesis 25 t/m 33).

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
De volgende vergadering van de OR is
dinsdag 5 november 2019. Wie nader
kennis wil maken met de OR is van harte
welkom om aan te schuiven bij de
bijeenkomst. We trappen af om 20.00 uur,
locatie is op school.
Deze keer staat o.a. op het programma: de
gevolgen van de privacywetgeving voor de
OR, voorbereiding ouderavond,
decemberfestiviteiten en het
roulatieschema van de OR-leden. Van
harte welkom!
Corrie Kamminga,
OR De Meiboom
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

Ouderraadpleging voorstel
wijziging onderwijstijd:
Onlangs is er door het team en de directie van
onze school een voorstel tot wijziging van de
onderwijstijd bij de medezeggenschapsraad
gelegd. Op de ouderavond van 10 september
is dit onderwerp besproken, en op 25
september heeft u via de e-mail schriftelijke
informatie ontvangen. U wordt aan het eind
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van deze brief middels een link uitgenodigd
om uw mening te geven over de extra
onderwijstijd van 2x 15 minuten per week. De
MR zal na de raadpleging een besluit nemen
over de extra onderwijstijd en informeert de
ouders over het genomen besluit. U kunt t/m
vrijdag 4 oktober reageren.

Oud papier
In Warns staat een keer per maand een
container op “de Waske” waarin u het oud
papier kunt doneren. De opbrengst van dit
papier is ten bate van onze school!
10
11
12

8,9,10 oktober
12,13,14 november
10,11,12 december

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.
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Agenda
23 - 27 september
30 september
2-15 oktober
4 oktober
8, 9, 10 oktober
7 oktober
9 oktober
15 oktober

Week tegen het pesten
MR vergadering
kinderboekenweek
Dierendag 8.30-8.45 uur
Oud papiercontainer
Verpleegkundige groep 7
boekenmarkt
Informatieavond
“ik ben 9”

17 oktober
18 oktober

Fries museum groep 7 en 8
Presentatie vakantiebeurs
groep 7 en 8

21 - 25 oktober
31 oktober

herfstvakantie
Scheepvaartmuseum
groep 7 en 8
Vergadering Ouderraad
start 20.00 uur
Sint Maarten
Scholing team kinderen
om 12.00 uur uit
Oud papiercontainer

5 november
11 november
14 november
12, 13, 14
november
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