Mei 2021

Beste ouders, verzorgers,

Speeltoestel
Jaarlijks worden de speeltoestellen gekeurd. Het klauter / lignet speeltoestel bij de ingang van het plein tussen het
fietsenhok en de schoolingang van de leerlingen van de groepen 5 – 8 is niet meer in goede conditie. Het houtwerk
raakt gedateerd en we moeten geregeld kleine reparaties verrichten. Samen met de leerlingenraad,
overblijfcommissie en personeel van de school hebben we een vervangend speeltoestel uitgezocht. Vervolgens is er
een aanvraag naar de gemeente verstuurd om cofinanciering rond te krijgen. Deze procedure heeft meer dan een
jaar geduurd maar, zoals in de plaatselijke krant te lezen valt, we hebben het nu rond. De gemeente financiert 60%
van het totaalbedrag, de overblijfcommissie betaalt 20% en de private Stichting Tref
Onderwijs de resterende 20%.
Het nieuwe speeltoestel wordt in de eerste week van de zomervakantie geplaatst.
Voorafgaand aan deze week dienen wij met ouders het huidige speeltoestel en het groen
er naast te verwijderen. Ook een kleine eik, waar jaarlijks de eikenprocessierups in huist,
zal verwijderd moeten worden. We willen dit werk graag uitvoeren in de laatste
schoolweek. In verband met graafwerkzaamheden in de grond zal voorafgaand een Klic
melding doorgegeven worden. We doen dit in verband met eventuele aanwezige kabels onder de grond. We hopen
in één avond dit voorbereidende werk met behulp van een paar ouders en een kraantje uit te voeren. U hoort er te
zijner tijd wel meer van.

Dit speeltoestel links zal dus in de zomervakantie vervangen worden door een
nieuw toestel. Op de foto staan een aantal leerlingen met nieuw speelmateriaal.
De overblijfcommissie besteedt een
gedeelte van het overgebleven budget aan
speeltoestellen en – materialen voor de
leerlingen van de Prins Johan Frisoschool.
Het betreft klein spelmateriaal en een
tweetal trekkers. We zullen ook de
overblijfcommissie in het zonnetje zetten.
We hebben aan hen doorgegeven dat we als datum 24 juni hiervoor hebben
uitgekozen. We hopen dat dit dan ook weer mag in combinatie met een
feestdag voor de kinderen.
Vervanging digibord groep 1 en 2
In de meivakantie wordt het digibord van groep 1 en 2 vervangen door een Touchscreen digibord. In alle klassen
hangt dan een touchscreen bord. Hierdoor wordt het beeld voor de kleuters dan ook beter zichtbaar, want de
huidige beamer liet, na vele jaren gebruikt te zijn, te wensen over.

Herhaling bericht over zwemmen na de meivakantie:
We gaan met de leerlingen van de groepen 3 tot en met 6 vanaf vrijdag 21 mei weer wekelijks zwemmen. Dat
betekent dat de leerlingen in twee groepen met een bus opgehaald worden vanaf school en les krijgen van het
personeel van het zwembad. Ze hebben hiervoor een aantrekkelijk lesplan om in een korte tijd zoveel mogelijk
zwemoefeningen te geven. Juist in deze tijd is dit heel belangrijk voor de jongere kinderen om hun zwemvaardigheid
op peil te houden. Uiteraard moet je er als ouder wel wekelijks aan denken dat de zwemkleren en handdoek
meegegeven worden.
Ziekte en vervanging
Juf Christine is nog steeds herstellend. We hebben haar vervanging deze maand kunnen oplossen door de inzet van
juf Hilde en juf Charlotte. Juf Charlotte is op woensdag tot en met vrijdag werkzaam op Kindcentrum de Heidevlinder
te Zuidwolde, waar ze les geeft aan groep 7. Juf Charlotte kan bij ons tot de zomervakantie lesgeven aan de
leerlingen van groep 7 en 8 op maandag en dinsdag. We hopen natuurlijk dat juf Christine in deze periode weer aan
mag sterken om zo mogelijk haar taken weer op te pakken. Beterschap juf Christine!

Toekomstige schoolontwikkelingen
Volgend schooljaar gaan we met een continurooster werken. Elke schooldag zal voor de groepen 5 – 8 om 8.30 uur
starten en om 14.00 uur eindigen. De groepen 1 – 4 hebben hetzelfde ritme, maar deze leerlingen zijn vrij op de
woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.
De uren berekeningen zijn gemaakt. Als school gaan we weer werken met vier combinaties. De eerste combinatie
groep 1 en 2 zal met ongeveer 22 leerlingen starten. Dat is geweldig goed nieuws, want we hebben veel ouders in de
maanden maart en april zien binnenstappen met een zoon of dochter van bijna 4 jaar. Deze ouders hebben voor het
grootste gedeelte al gekozen voor onze school, waardoor er in ieder geval al 9 nieuwe leerlingen zijn ingeschreven
voor groep 1. Een enkele ouder heeft de beslissing nog niet genomen, dus er kunnen nog wel een paar kinderen
bijkomen. Dus de vooruitzichten zijn nu al goed!
In groep 3 en 4 zitten volgend schooljaar 11 of 12 leerlingen, in groep 5 en 6 zitten er dan ook 11 of 12 leerlingen en
in groep 7 / 8 tot slot 15. Met deze leerlingen aantallen kun je veel extra hulp en aandacht geven en daarmee de
onderwijs idealen waar maken.
Een schooldag verloopt met een continurooster in een vast ritme. Leerlingen volgen lessen tot de pauze van
bijvoorbeeld 10.15 uur. Ze eten dan ook hun fruithapje. Na een kwartier pauze gaat het rooster weer door tot 12.00
uur. Dan mogen de leerlingen lunchen tot 12.15 uur en een korte pauze nemen tot 12.30 uur. De leerlingen van de
groepen 1 en 2 kunnen eventueel wat langer blijven spelen na 12.30 uur, maar de andere leerlingen zijn dan alweer
binnen bezig met de schoolvakken tot 14.00 uur. Dan zijn de leerlingen weer vrij. Om 14.00 uur nemen de
leerkrachten dan samen hun pauze en kunnen na een half uur relaxen de dag weer vervolgen met afronden en
voorbereiden van hun schooltaken.
Agenda:
3 mei tot en met 16 mei
21 mei
24 mei
2 juni
11 juni

Meivakantie: Leerlingen vrij
Schoolzwemmen voor de groepen 3 - 6
Tweede Pinksterdag: Vrij
Schoolfotograaf
Groep 7 en 8 praktijk school verkeer examen. Goede en veilige fiets vereist!

