Beste ouder(s) / verzorger(s),

Heeft u nog oude stoeptegels liggen van
30x30x4 en/of een speciekuip die gebruikt
kan worden, geef het even door aan Carlo.

De nieuwsbrief van basisschool De
Meiboom verschijnt minimaal 1x per
maand, maar indien nodig vaker. Waar u
ouders leest bedoelen wij ook
verzorger(s).

Graag tuingereedschap zelf meenemen.
De koffie en thee wordt verzorgt door de
ouderraad. De tuincommissie hoopt op
een grote opkomst!

Groet, Team De Meiboom

Week tegen het pesten

De Meiboom Algemeen

OPROEP – Tuindag – OPROEP
Voor zaterdag 26 september staat er een
tuindag gepland. Er wordt gestart om
09.00 uur tot 12.30 uur. Op deze dag
zullen er verschillende klussen worden
uitgevoerd als de wilgen knotten,
snoeiwerkzaamheden, onkruid
verwijderen en de arena’s herstellen door
het aanbrengen van ‘oude’ stoeptegels.
Heeft u tijd en zin om een ochtend de
handen uit de mouwen te steken, geef u
dan op bij Carlo Verheul. Mailadres:
mcj.verheul@telfort.nl
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Wij doen dit jaar weer mee aan de Week
Tegen Pesten (21 t/m 25 september
2020).
Op deze manier maken we een goede
start in het nieuwe schooljaar waarin we
met elkaar zorgen voor een fijne en veilige
school.
Het motto van dit jaar is ‘Samen aan zet’.
Samen met de groep, het team, de hele
school zijn wij aan zet om weer op een
prettige manier met elkaar om te gaan. De
Week Tegen Pesten biedt ons de
mogelijkheid om het nog meer te hebben
over hoe de leerlingen en leerkrachten het
komende schooljaar met elkaar willen
optrekken. Dat is dit jaar vanwege de
Coronasituatie nog belangrijker. Door
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samen normen te stellen krijgt de groep
weer structuur en heerst er stabiliteit en
emotionele rust in de klas. Dat zorgt op
lange termijn voor minder pestgedrag in
de klas. Voor meer informatie over hoe wij
pesten tegengaan op De Meiboom,
verwijs ik u graag naar onze website, voor
ons anti pestprotocol.
Marijke Nijholt (anti-pestcoördinator)

De leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad is geïnstalleerd.
Wij wensen Niels, Maaike, Maren en
Lieuwe heel veel succes dit jaar!
Verslagen van de bijeenkomsten van de
leerlingenraad kunt u vinden op de
website www.demeiboomwarns.nl

Jantje Beton
Jantje Beton komt op voor kinderen die
opgroeien in een verarmde
speelomgeving. Voor deze kinderen is
buitenspelen helaas niet zo
vanzelfsprekend. Meestal is er niet genoeg
plek om te spelen of is de speelplek saai of
verouderd.
In de actieperiode 14 t/m 23 september
mogen de kinderen van groep 5/6
hiervoor loten verkopen aan deur. Voor
ieder verkocht lot gaat er 50% naar Jantje
Beton en gaat de andere 50% naar de
school. Met het opgehaalde geld kan er
materiaal aangeschaft worden voor het
buiten spelen.
De loterij is een beetje anders vanwege de
COVID-19 maar hierover hebben ouders
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en kinderen inmiddels informatie
gekregen.

Stagiaires
Hoi, ik ben Tiemen Landman en ben de
nieuwe stagiaire op de Meiboom. Dit jaar loop
ik op maandag en dinsdag stage.
Ik kom uit Kolderwolde en woon op een
boerderij. Zit in Leeuwarden op de Pabo en
begin nu met het derde jaar.
Hiervoor heb ik het Cios (sportopleiding)
gedaan.
De Meiboom is voor mij wel bekend terrein,
want tijdens mijn stage in Hemelum gaf ik
gymles in jullie gymlokaal.
Mijn stage begint in groep 7 en 8 bij juf Maria.
Mijn grote hobby is voetbal, ik speel bij ONS
uit Sneek. Helaas ben ik momenteel
geblesseerd....
Daarnaast speel ik graag op mijn PS. Ik hoop
op een fijne en leerzame stage.
Tot ziens,
Tiemen Landman

Kinderpostzegels
Onze school doet dit jaar weer mee met
de Kinderpostzegelactie! Het was
vanwege de geldende
coronamaatregelen nog wel even
spannend of de actie door kon gaan.
Maar ook dit jaar kunnen de leerlingen
van groep 7 en 8, van 23 t/m 30
september, weer inzetten voor een
grote groep kwetsbare kinderen!
Dit jaar is alles een beetje anders. Er is
een manier bedacht welke de leerlingen
de mogelijkheid geeft om veilig op pad
te gaan.
Fysiek langs de deuren
Ook dit jaar kunnen de leerlingen van
deur tot deur gaan om producten van de
Kinderpostzegelactie te verkopen.
Vanwege de geldende 1,5 meter
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maatregel zal dit uiteraard wel op
gepaste afstand gebeuren. De leerlingen
gaan dit jaar namelijk op pad met een
speciaal ontworpen verkoopbox.

Kinderboekenweek
“Je hebt geen tijdmachine nodig om andere
tijden te ontdekken. Verken werelden uit het
verleden door het lezen van boeken!”
Op donderdag 24 september openen we op
De Meiboom de Kinderboekenweek 2020.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit
jaar: EN TOEN?
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we
terug in de tijd.
In alle groepen staat er de komende tijd o.a.
een boek over de geschiedenis centraal.
Groep 1/2: De steen en de tijd. (Het stenen
tijdperk)
Groep 3/4: Verboden te vliegen. (De Duitse
bezetting)
Groep 5/6: De zee kwam door de brievenbus.
(Watersnoodramp)
Groep 7/8: Alleen beer mocht mee. (De
Japanse bezetting van Nederlands-Indië)
Ook gaan we een aantal keer schoolbreed
lezen (oudere kinderen met jongere kinderen)
en zingen we met elkaar diverse
kinderboekenweekliederen zoals het lied van
kinderen voor kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48
H8uM
Op donderdagmiddag 8 oktober sluiten we de
kinderboekenweek af met onze traditionele
boekenmarkt.
Dit jaar is de markt helaas alleen voor de
kinderen. In de bijlage vindt u de uitnodiging
met meer informatie.
Het zou voor uw kind erg leuk zijn als hij / zij
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op deze dag een beetje geld mee naar school
krijgt (€ 2,00 is genoeg) zodat alle kinderen
een paar boekjes kunnen kopen.
Tips voor thuis:
De kinderboekenweek loopt officieel van 30
september t/m 11 oktober. In die dagen
gelden er in de boekhandel of online diverse
aanbiedingen:
https://www.cpnb.nl/campagnes/kinderboeke
nweek-2020
We hopen op een leuke, leerzame
Kinderboekenweek!

Lytse Bib.
De bib is elke donderdag open van 8.20 - 9.00
uur. Anke, onze schoolasssistent, helpt 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.
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.
* De kinderen vinden het ook ontzettend leuk
om samen te lezen met vaders/ moeders/
pakes/ beppes/ broertjes/ zusjes/ ............
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Wij wensen de kinderen voor dit
schooljaar weer heel veel leesplezier toe!

Luizen
Helaas zijn er dit schooljaar alweer luizen
gemeld. De GGD heeft inmiddels ook
advies gegeven, hoe om te gaan met
luizencontroles. Wij hebben met de
luizenmoeders, de MR en het team
gesproken en de luizencontroles worden
weer opgestart met inachtneming van de
regels van de GGD en ons eigen protocol.
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.

Hygiëne & extra schoonmaak
We volgen de hygiëne richtlijnen van het
RIVM: Kinderen en personeel wassen
regelmatig handen met water en zeep; Tafels
en materiaal worden ook met regelmaat
schoongemaakt met water en een sopje; We
ventileren de klaslokalen en kantoren zoveel
mogelijk door ramen en deuren zoveel
mogelijk open te zetten. Tip: Geef uw kind een
trui of vest mee.

Vervanging van leerkrachten
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
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verzoeken hun kind thuis te houden.
Als er geen vervanging is vragen we aan de
kleuterouders om de kleuters zo wie zo thuis
te houden.
Het kan voorkomen dat we gebruik maken van
‘een wisselsysteem’: als een leerkracht
meerdere dagen ziek is en er 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.

Contact ouders-leerkrachten
Voorlopig is er nog steeds geen ‘live’ contact
tussen ouders/verzorgers en
onderwijspersoneel. Contact vindt voorlopig
nog steeds via de e-mail, Parro app of
telefonisch plaats. Wij hopen binnenkort
ouders weer in de school te kunnen
ontvangen op afspraak in de school of op het
plein. We zijn dan verplicht om u een aantal
gezondheidsvragen te stellen en uw gegevens
te noteren. Deze gegevens kunnen gebruikt
worden om u, in geval van een corona
gerelateerde calamiteit, te informeren of te
bellen.

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

Ouderraad
De ouderraad stuurt u deze week de
informatie betreffende de vrijwillige
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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
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
9 september
23 september
21 - 25 september
24 september
24 september

26 september
28 september
30 september- 11
oktober
4 oktober
8 oktober
12-16 oktober

OMR-vergadering
MR-vergadering
Week tegen het
pesten
Opening
Kinderboekenweek
Studiemiddag team;
kinderen om 12.00
uur vrij
Tuindag 9.00-12.00
ID-cie vergadering
Kinderboekenweek
dierendag
boekenmarkt
Herfstvakantie

Identiteitscommissie
De notulen van de vergaderingen, de
vergaderdata en andere informatie rond
de indentiteitscommissie kunt u
terugvinden op www.demeiboomwarns.nl

Vakantierooster 2020-2021
U kunt het nieuwe vakantierooster vinden op
de website. Daar staan ook de studiedagen
vermeld.
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