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

Informatie Gouden Week
Wij zijn dit nieuwe schooljaar weer gestart
met de Gouden Weken.
Op basisschool De Meiboom vinden wij het
belangrijk dat onze kinderen, ouders en
leerkrachten zich prettig en veilig voelen.
Om op een prettige wijze te kunnen
samenleven op onze school hebben wij
met elkaar een aantal afspraken gemaakt.
Onze 6 uitgangspunten om samen te
zorgen voor een goede sfeer zijn:




We zijn aardig tegen elkaar
We helpen elkaar en luisteren naar
elkaar
We lossen ruzie samen goed op
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We zorgen samen voor rust in de
school
We zorgen goed voor onze spullen
en die van de ander
We doen allemaal ons best

In deze “Gouden Weken” komen deze
regels aan bod. En natuurlijk gedurende de
rest van het jaar ook.
Het thema was uit verhouding en wat een
leuk thema was dat! Geinige foto’s uit
verhouding met kinderen op een
supergrote stoel of naast een enorme zak
met friet! De afsluiting was helemaal top
met een modeshow waar enorme hoeden
tot piepkleine dingetjes werden geshowd.
Een leerzame start van het nieuwe jaar!

De schoolgids
Op onze website kunt u onze schoolgids
vinden. Hierin staat belangrijke informatie
over onze basisscholen in onderwijsteam 2
van Gearhing en natuurlijk over onze
school in het bijzonder.
www.demeiboomwarns.nl
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Huisafspraken De Meiboom

Informatieavond

Binnenkomst ’s morgens: We gaan weer
beginnen met op de tijd te letten:
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.

Dinsdag 10 september a.s. bent u van
harte uitgenodigd op onze
informatieavond. Kunt u niet komen wilt u
dan een berichtje sturen naar
demeiboom@gearhing.net ?
We beginnen om 19.30 uur gezamenlijk
met algemene informatie over school. Er
zal zeker gesproken worden over het
onderwerp speeltijd is onderwijstijd.

Slecht weer: Bij slecht weer kunnen wij
vragen, door middel van een bordje bij de
voordeur, om de schoenen uit te doen.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw
kind die dag op sokken in school loopt, wilt
u dan zorgen voor binnenschoenen in een
tas aan de kapstok of in de rugzak?
Hekken: Wij streven ernaar om de hekken
tijdens de schooluren dicht te hebben in
verband met de veiligheid van onze
kinderen. Wij vragen u als ouders ook om
de hekken weer te sluiten als u de school
tussentijds bezoekt.
Spullen: Het komt voor dat de kinderen
spullen mee naar huis nemen/krijgen. Kunt
u zorgen dat uw kind standaard een plastic
zak in de rugtas heeft?
Groepsinformatie:
Op de website vindt u van iedere groep een
startbrief met specifieke informatie over
de groep. Mocht u daar vragen over
hebben kunt u zich vervoegen tot de
desbetreffende groepsleerkracht.

Startgesprekken
In de tweede week zijn de gesprekken en
alle kinderen mogen met hun ouders
meekomen naar de gesprekken. Wij
ervaren deze gesprekken als een zeer
prettig en waardevolle start.
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Aansluitend zijn er twee informatierondes
in de verschillende groepen van 20.1520.45 uur en 20.45-21.15 uur.
NB: De informatieronde van groep 3 en 4
is gesplitst; de eerste ronde is voor de
ouders van kinderen uit groep 3 en de
tweede ronde voor de ouders van kinderen
uit groep 4.

Luizen
Deze week controleren de luizenmoeders
op de aanwezigheid van luizen. Er is een
melding gedaan door ouders over luizen.
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

De leerlingenraad
Volgende week zullen de verkiezingen
voor de leerlingenraad plaatsvinden en op
vrijdag 13 september om 10.00 uur zal de
nieuwe raad geïnstalleerd worden.
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de
website www.demeiboomwarns.nl
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Parro app
Beste ouders en verzorgers,
Wij gebruiken op school Parro! Doe je met ons
mee? Deze week ontvangt u van Sandra
Menks een e-mail zodat u ook Parro kunt
gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen.

Altijd op de hoogte.
Het wordt voor ons heel gemakkelijk om u op
de hoogte te houden. Berichten komen direct
aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes niet kwijtraken!

Bekijk de leukste momenten van uw kind.
Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het
schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s
met u delen.

Enzo is na de vakantie begonnen in groep
1. Wij wensen Enzo veel plezier toe op De
Meiboom.

Indeling van de groepen
Momenteel kunt u de groepen volgens
onderstaande indeling:
INGANG SCHOOL
Atelier

Teamkamer

Lokaal gr. 1 en 2

Lokaal gr. 5 en 6

Lokaal gr. 3 en 4

Lokaal gr. 7 en 8

Verdeling van de leerkrachten

Direct contact met onze school.

Gr 1,2

Wij hebben hiermee één plek in handen om
met u (privé) en met alle andere ouders te
communiceren. Wij kunnen via Parro direct
contact hebben.

juf Marijke ma en di
Juf Birgit wo, do, vr

Gr 3,4

Juf Imke ma, di, wo, do, vr

Gr 5,6

Juf Grytsje ma, di, wo
Juf Wietske do en vr

Gr 7,8

Juf Maria ma, di, wo
Juf Fokalien do en vr

Wil je meer weten? Lees dan verder op:
www.parro.com/ouders

Hulp in school
Dit schooljaar zullen juf Hiltsje en meester
Frits ons weer bijstaan met de nodige
hulp. Fijn dat we weer een beroep op jullie
mogen doen!

Stagiaires
Dit schooljaar is Laura Bakker bij ons
gestart met haar maatschappelijke stage.
Zij zit op het Nordwin College in Sneek en
snuffelt in alle groepen.
Rond half september zal Nanke Wouda in
groep 3,4 haar stage komen vervullen. Zij
zit bijna in het laatste jaar de pabo,
Leeuwarden. In de volgende nieuwsbrief
zal zij zich aan u voorstellen.

Nieuwe leerlingen
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Gymrooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09.00-10.00
12.15-13.15
12.15-13.15
13.15-14.00
09.00-10.00
12.30-13.15
12.15-13.15
13.15-14.00

Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Bereikbaarheid van de
teamleden
Op de website onder het kopje “wie, waar,
wanneer” staat informatie over de
aanwezigheid van Jella van Seters, Jacob
Anema (facilitair) en Jildou Loen (Intern
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Begeleider) op De Meiboom. Daarnaast zijn
zij altijd via de e-mail bereikbaar en
desnoods 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, vinden wij het prettig als u
persoonlijk een afspraak maakt. U hoeft
niet te wachten tot de oudergesprekken
plaatsvinden.

Het tostirooster
Dit jaar zijn er weer nieuwe tosti-ijzers
gekomen met dank aan de ouderraad!
Het tostirooster is gewijzigd. Voor dit
schooljaar is het rooster als volgt:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

Groep 5-6
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 7-8

Vervanging van leerkrachten

geen inval beschikbaar is voor deze groep,
zetten we een leerkracht van een andere
groep in. De groep van de ingezette
leerkracht krijgt deze dag geen les. Deze
kinderen blijven thuis. Hiermee wordt
voorkomen dat steeds dezelfde groep
thuis moet blijven.
Let wel, kinderen worden niet zomaar
naar huis gestuurd! We zullen dit
uiteraard goed communiceren met de
desbetreffende ouders.

Lytse Bib
De Lytse bib gaat open vanaf donderdag 5
september aanstaande.
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.

Wijze van vervanging bij ziekte van een
leerkracht In geval van ziekte, verlof of
scholing wordt er vervanging verzorgd
door een extern bureau.
Indien er geen invaller beschikbaar is,
kiezen we er in dat geval voor om een
groep te splitsen en deze onder te
brengen bij andere klassen. We willen
graag voorkomen dat klassen naar huis
worden gestuurd maar in het nijpende
geval dat er voor meerdere klassen en/of
voor meerdere dagen geen vervanging is,
zullen we helaas ouders verzoeken hun
kind thuis te houden.

Dit mogen ze zelf doen of samen met hun
vader, moeder of verzorger.

Het kan voorkomen dat we gebruik maken
van ‘een wisselsysteem’: als een
leerkracht meerdere dagen ziek is en er

* De collectie in de lytse bib wordt
regelmatig opgefrist door onze
leesconsulent Froukje Nauta.

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

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.
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* 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/ ............
Wij wensen de kinderen voor dit
schooljaar weer heel veel leesplezier toe!

Week tegen het pesten
Van 23 – 27 september is de week tegen
het pesten. Als school vinden wij dit
belangrijk en daarom doen wij mee.
Iedereen die een positieve bijdrage levert
aan de groep is een held: leraar én
leerlingen. Daarom is het thema van de
Week tegen pesten 2019 Wees een held,
met elkaar.
Voor meer informatie:

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. Meer
informatie over de kinderboeken week en
de markt volgt per mail.

Topondernemers
We starten dit jaar bij Topondernemers
met het thema ‘Reizen’ voor de groepen
5-8. De groepen 3 en 4 starten met het
thema ‘Op Vakantie’.

www.weektegenpesten.com

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 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
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Levensbeschouwing
We starten met het thema: Reizen; over
stilstaan of bewegen. Over dwalen of
reizen. Over op pad gaan met een missie.
Bijbel: Naar Damascus (Handelingen 9);
Op weg met een missie (Handelingen 15);
Naar Athene (Handelingen 17); Naar Efeze
(Handelingen 19).

Rapportfolio
Wij werken met een digitaal rapportfolio
“Mijnrapportfolio” die gedurende de
schooltijd gevuld wordt door uw kind en
de leerkrachten en waar de ontwikkeling
van uw kind op school zichtbaar gemaakt
wordt. Twee keer per jaar kondigen we in
de nieuwsbrief aan dat het rapportfolio
weer gevuld is met nieuwe informatie. U
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krijgt dan tevens een uitnodiging voor een
gesprek hierover, bij voorkeur samen met
uw kind. Voor nieuwe ouders is een
informatiebrief beschikbaar over het
rapportfolio en een beschrijving hoe je
moet inloggen.

de hal. Het mailadres van de ouderraad is
or.meiboom@gearhing.net Informatie
over de ouderraad en de notulen van de
vergadering komen op
www.demeiboomwarns.nl te staan onder
het kopje Ouders, Ouderraad.

Buiten de contactmomenten zijn wij ook
beschikbaar voor uw vragen. U kunt altijd
een afspraak met ons maken. Blijf niet
zitten met uw vraag, maar stel deze
gerust.

Oud papier

Folders
In het begin van het schooljaar krijgen wij
als school veel folders, reclamemateriaal
en briefjes om uit te delen. Wij delen de
nodige folders en briefjes uit. De overige
materialen kunt u naar behoefte
meenemen. Ze liggen in de centrale hal.

Typeles
Bij voldoende deelname is instituut Noord
weer bereid om typelessen op school te
komen verzorgen. Instituut Noord komt
een keer in de tweejaar de typelessen
verzorgen.
Het gaat om 8 lessen en een type-examen.
De lessen vinden plaats na schooltijd op
school, eens in de 14 dagen tussen de
herfstvakantie en de voorjaarsvakantie.
Uw kind zal een folder meekrijgen en die
kunt u ingevuld inleveren bij Anke of
Birgit.

Nieuws uit de groepen
Op www.demeiboomwarns.nl staat het
nieuws uit de groepen. Ook vindt u er
andere nieuwtjes en de schoolkalender.

Ouderraad
U kunt zich bij de OR opgeven voor
verschillende activiteiten. Wij uw hulp
goed gebruiken! Inschrijflijsten liggen in
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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!
9
10
11
12

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

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.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober

Kerstvakantie
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari

Voorjaarsvakantie
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari

Goede vrijdag en Pasen
vrijdag 10 april en maandag 13 april

Meivakantie (incl. Koningsdag)
maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei

Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei
Hemelvaartweekend
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren
maandag 1 juni
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Zomervakantie
maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus
Extra vrij en in het vakantierooster
opgenomen
 maandag 4 mei
 maandag 6 januari i.v.m. een
onderwijsdag voor alle
leerkrachten van Gearhing en Odyssee
Studiemiddagen (de kinderen zijn dan om
12 uur vrij):
 donderdag 14 november
 woensdag 22 januari
 dinsdag 17 maart

Extra vrije dagen
Naast de vakanties zijn er nog enkele
andere vrije dagen, o.a. studiedagen voor
de leerkrachten en marge-uren voor
andere activiteiten of eventuele
calamiteiten.

Agenda
2 en 5 september
10, 11, 12
september
10 september
11 september
13 september
13 september
17 september
23 - 27 september
30 september
2-15 oktober
4 oktober
8, 9, 10 oktober
9 oktober

startgesprekken
Oud papiercontainer
informatieavond
OMR-vergadering
Installatie
leerlingenraad
Bouw groep 7 en 8
Groep 1 en 2
Kees de Koolmees
Week tegen het
pesten
MR vergadering
kinderboekenweek
Dierendag 8.30-8.45
uur
Oud papiercontainer
boekenmarkt

Wij laten u, voor zover mogelijk, ruim van
te voren weten wanneer de kinderen extra
vrij zijn.
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