Nieuwsbrief juni 2017
Nieuw (verwacht) deze maand:
Een nieuwe voorleesstoel op het leerplein en nieuwe zitzakken in de bieb!
Belangrijke datums:
1juni: Laatste avond van de A4Daagse, Watertappunten in elke klas en Start van de gratis
vakantiebieb-app
5 juni: Pinkster maandag VRIJ
5 t/m 16 juni: Elke dag een krant op de leestafel op het lesplein, deze weken: NRC
8 juni: Viswedstrijd in Joure voor alle kinderen van 6 t/m 14 jaar van 17.30-19.30 uur,
excursie groep ½: ‘Spelen tot je groen ziet’ bij het Nannewiid.
12 t/m 23 juni: Toetsweken
14 juni: groep 7-8 naar It Toanhûs in Joure
20 juni: Gezamenlijke MR, excursie groep 6 naar Museum Joure
22 juni: HGPD, Danspresentatie in groep 3 met juf Trudy (uitnodiging volgt)
24 juni: Oudpapier
27 juni: GMR en BEROEPENDAG op ’t Swannestee

Verjaardagen in juni
Datum:
Uit groep:
2 Henk Kok (2008) 4-5
2 Haico Waterlander (2006) 6
5 Yde Santema (2009) 3
12 Amber Visser (2012) 1
13 Mads Eggink (2012) 1
13 Tys Faber (2008) 4-5
14 Jesse Bloemendaal (2005) 7-8
25 Martijn van Dijk (2011) 2
26 Ilse Faber (2005) 7-8
26 Tamar Faber (2009) 4-5
26 Wessel Faber (2005) 7-8
27 Jeanet Engelsma (2005) 7-8

1 juni: Watertappunten in elke klas
In elke klas kunnen de kinderen een flesje of afsluitbare beker vullen met lekker koel water.
De tappunten zijn in de hele school aangegeven met een blauwe druppel. De beker mag op
de tafel blijven staan en er mag dan ook vrij water gedronken worden. Vooral op de warme
dagen is dit erg fijn.
Wist u dat zelfs topsporters water aangeven als beste dorstlesser?
Water drinken is dus een goede gewoonte!

Leesnieuws uit de BIEB!

Heb jij al even proefgezeten op de nieuwe
VOORLEESSTOEL??? En???? Mooi is’ie hè?
Ga maar zitten en pak er een mooi verhaal bij, voor je
het weet zitten er allemaal kinderen om je heen!

Waarom starten we elke ochtend met 15 minuten
stillezen in je eigen (bieb)boek?
De leesprestaties van
kinderen gaan enorm
vooruit als zij iedere
dag 15 minuten lezen!
Kinderen die dat doen,
lezen wel 1.146.000
woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid
groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken,
vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau
worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen
kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in
het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen, juist ook
thuis!
Een dagelijks (voor)leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier!
De VAKANTIEBIEB-APP
Vanaf 1 juni kun je weer de gratis vakantiebieb-app downloaden. De gedownloade boeken
kun je overal op je telefoon of tablet lezen. Heerlijk voor onderweg! Wist je dat de
vakantiebieb niet alleen voor kinderen is? Ook voor volwassenen is er een mooie collectie
boeken voor niks! Check de site: https://vakantiebieb.nl/
Waarom lezen met vakantiebieb? Kinderen die in de vakantie door blijven lezen hebben
geen last van een dalend leesniveau. Sterker nog, lekker doorlezen verhoogd je AVI niveau.

Bovendien zijn de kinderen van ’t Swannestee gewend om elke ochtend een kwartiertje te
lezen, in de vakantie is dat makkelijk voort te zetten. Langer lezen mag!

8 juni: Viswedstrijd in Joure voor alle kinderen van 6 t/m 14 jaar
Op 8 juni organiseert de visvereniging Joure van 17.30-19.30 uur een viswedstrijd voor
kinderen. Opgeven kan nog tot op de dag zelf. Kinderen die mee willen doen kunnen zich
opgeven op de lijst in de hal bij de kapstok van groep 7-8. Ouders moeten zelf zorgen voor
de begeleiding van de kinderen. Voor alle deelnemers is een leuke herinnering.
8 juni: Excursie groep ½: ‘Spelen tot je groen ziet’ bij het Nannewiid.
Op 8 juni gaan de groepen 1 en 2 op excursie naar het Nannewiid. Ze gaan daar ‘Spelen tot
ze groen zien’ onder begeleiding van GroenDoen. We hebben ouders nodig die de kinderen
kunnen brengen en halen naar Oudehaske, de juffen sturen een opgave mail. Opgeven om
te rijden kan via neeltje.jager@primus.frl

14 juni: groep 7-8 naar It Toanhûs in Joure
Groep 7-8 heeft een reeks teken en schilderlessen gevolgd, gegeven door juf Esther van It
Toanhûs. De laatste les mogen we in het grote atelier in Joure volgen. Daarom stappen we
14 juni ’s morgens op de fiets en fietsen we met z’n allen naar Joure voor deze les.

20 juni: Excursie groep 6 naar Museum Joure
Op 20 juni gaat groep 6 naar Joure voor een bezoek aan het museum. Het thema is ‘De
theefabriek’. Ook voor deze excursie hebben we de hulp van ouders nodig om in Joure te
komen. Opgeven om te rijden kan via de mail Iebeltje.sybrandy@primus.frl meer info volgt.

22 juni: Danspresentatie in groep 3 met juf Trudy (uitnodiging volgt)
Op 22 juni geeft groep 3 een presentatie DANS. Het is de afsluitende les van een aantal
lessen van juf Trudy. De ouders van groep 3 worden hiervoor uitgenodigd. De presentatie
wordt gehouden in de sporthal.
24 juni: Oudpapier 20 mei
Zaterdag 24 juni wordt het oud papier weer opgehaald.
De opbrengst van de maand maart was €1000 en voor april € 661,60!
(Wilt u zelf even zorgen voor vervanging als u onverhoopt verhinderd bent.)
Start 9.30 uur
Henry Faber*
Sybo Sinnema
Tys Faber
Annabella Velthuizen
Faya Noppert
Anne Fleur Oosten
Jeanet Engelsma
Marit Kraak
Isa Boersma

27 juni BEROEPENDAG op ‘t Swannestee
Dinsdag 27 juni is er een beroependag op ’t Swannestee. Een aantal ouders heeft zich al
opgegeven voor het geven van een korte presentatie over hun beroep. We hebben op dit
moment nog niet genoeg ouders.
Alle beroepen zijn interessant: je kunt je nog opgeven!
Het is de bedoeling dat we de kinderen in onderbouw en bovenbouw verdelen. We willen
gaan kijken en luisteren in drie rondes, zo krijgen de kinderen een beeld van verschillende
beroepen. We hopen dat er meer ouders zijn die het leuk vinden om iets te vertellen over
hun beroep. Als je je op wilt geven dan kan dat op het grote bord op het lesplein, even bellen
of mailen naar swannestee@primus.frl kan natuurlijk ook. We kunnen altijd meedenken met
het inhoudelijke gedeelte van je presentatie als dat nodig is, samen komen we er wel uit. De
rondes duren ongeveer 25 min. waarin je een stukje kunt vertellen, een vragen rondje door
de kinderen en eventueel een kleine activiteit zoals bijvoorbeeld materialen bekijken, een
kleurplaat, een doe opdrachtje enz. enz. Voor de kinderen is deze werkvorm een feest!
Geef je gauw op en doe mee!

