Nieuwsbrief mei 2017
Nieuws: Juf Hiltsje Brouwer komt na de meivakantie niet terug op ’t Swannestee
Belangrijke datums:
1 mei: Ouderavond groep 3 voor alle ouders van groep 3
2 mei: HGPD en schoonmaakavond
3 mei: MR vergadering en KRIEBELBRIGADE
4 mei: Techniekmiddag in alle groepen
4 mei: Dodenherdenking Scharsterbrug groep 5-6-7-8, verzamelen om 19.00 uur bij school
5 mei: Bevrijdingsdag, vrije dag
10 mei: GMR vergadering
11 mei: Excursie Woudagemaal in Lemmer voor groep 7-8
16 mei: Praktisch verkeersexamen fietsen in Joure voor groep 7-8
18 mei: Audit Gezonde school
20 mei: OUD PAPIER
22 mei: Lentedag Rohel voor groep 4-5
25 en 26 mei: Lang weekend VRIJ ivm Hemelvaartsdag
29 mei: Laatste maandag in de maand: Welkom in de klas van 14.15-14.30 uur
29-30-31 mei en 1 juni: Avondvierdaagse

Verjaardagen mei
Datum:
Groep:
1 Jildou de Boer (2011) 2
2 Auke Huitema (2011) 2
2 Jona Pouw (2007) 6
3 Jesper Kraak (2005) 7-8
4 Dafne Wilpstra (2006) 6
10 Marleen de Jong (2009) 4-5
14 Tiesse Wassenaar (2012) 1
20 Jilles Bootsma (2011) 2
22 Sido Faber (2012) 1
30 Henry Faber (2010) 3

Afscheid van Juf Hiltsje Brouwer uit groep 7-8, welkom meester Hylke!
Juf Hiltsje heeft een vaste aanstelling gekregen in het samenwerkingsverband van de school
waar zij al werkzaam is op maandag, dinsdag en woensdag. Dit is een hele mooi kans voor
haar en wij wensen haar dan ook veel succes met haar nieuwe baan! Voor de vakantie
hebben de kinderen van groep 7-8 afscheid van haar genomen. We gaan haar heel erg
missen. Vanaf 1 mei neemt meester Hylke Brandsma haar taken over in groep 7-8. Welkom
in de groep Meester Hylke! Meester Hylke is al het hele jaar werkzaam op onze school op
woensdag in groep 6, hij is dus al bekend bij de kinderen. Fijn, dat maakt de wisseling minder
groot.

Leesnieuws uit de BIEB!
Wist u dat de schoolbieb altijd
en elke dag open is? Op
woensdagmiddag is er
uitleenhulp.
Elke week is er in de klas een
BOEKENKRING-ACTIVITEIT! Er
zijn veel verschillende
werkvormen te bedenken voor
het promoten van boeken. Zo
hebben we al eens een
‘speeddate met een boek’,
boekensushi, boekendans,
boeken top 5, Chambers
boekenvragenspel, tips voor de
volgende groep, teken de
hoofdpersoon, raad je plaatje,
titel pictionary, een heuse
schrijvers KAHOOT! en nog veel
meer voorbij zien komen!
Hartstikke leuk en stimulerend
om zelf te gaan lezen.
Waarom we dat zo belangrijk
vinden??? Hier rechts staan de
voordelen van lekker lezen:

2 mei schoonmaakavond, bent u aan de beurt?
Na de meivakantie, dinsdag 2 mei van 19.00-20.30 uur staat er weer een schoonmaakavond op de
planning. De ouders van de volgende kinderen zijn aan de beurt:
Anne Fleur Oosten, Wybe de Ruiter, Femke Larkens, Tys Faber, Jeanet
Engelsma, Naomi Brinksma, Pytrik Heddema, Jildau Booi, Liam Booi, Isa
Boersma. Vanuit het team is Ellen Krikke aan de beurt.
Indien u verhinderd bent, dan graag ruilen of zelf voor vervanging zorgen.
Het is fijn als u zelf doekjes, een emmer en een ramenwisser meeneemt.
Schoonmaakmiddel is op school aanwezig.
Namens de oudervereniging, het team en de kinderen alvast bedankt!

11 mei: Excursie Woudagemaal in Lemmer voor groep 7-8
Op donderdag 11 mei gaan de kinderen van groep 7 en 8, in het kader van techniek, op
excursie naar het Woudagemaal in Lemmer. Voor deze excursie hebben we uw hulp nodig
voor het vervoer en begeleiding. Als u ons kunt brengen mag u natuurlijk ook mee met de
rondleiding in het gemaal. We vertrekken om 11.30 uur vanaf school en zijn rond 14.15 weer
terug in Langweer.
Opgeven voor rijden/begeleiden kan bij juf Yvonne: yvonne.klooster@primus.frl

16 mei: Praktisch verkeersexamen op de fiets voor groep 7-8
Op dinsdag 16 mei fietsen we met de hele klas naar Joure voor het fietsexamen. Alle
kinderen zijn inmiddels geslaagd voor het theoretische gedeelte in april, gefeliciteerd! In
Joure fietsen de kinderen een parcours met (geheime) verkeersposten die beoordelen of ze
de regels goed in acht nemen. Het fietsexamen kan alleen gefietst worden op een ter plaatse
goedgekeurde fiets, hierin is de organisatie erg streng. Afgekeurde fiets = geen examen! De
fietsen van de kinderen worden op 12 mei ‘gekeurd’ door meester Hylke tijdens de les. Hier
krijgen de kinderen meer informatie over mee naar huis.

18 mei: Audit voor de Gezonde school
Deze maand blikken we nogmaals terug op de gemaakte afspraken.
Het lukt (bijna) iedereen om de gemaakte afspraken rond gezonde voeding vast te houden.
Dat vinden we super! Als u twijfelt, de afspraken die we samen hebben gemaakt kunt u
nalezen in de schoolgids. Vragen stellen over een gezonde lunch aan het team kan natuurlijk
altijd. Deze maand spreken we ook in de klas met de kinderen over de afspraken en over wat
nu eigenlijk een ‘Gezonde school’ is. Natuurlijk spreken we dan ook
over het belang van een gezonde leefstijl (daar doen we het voor ) en is
er weer tijd voor een Smaakles!
Op 18 mei krijgen we bezoek van mevr. Peters van het certificaat
‘Gezonde school’. Christa van Diepen van de GGD en Yvonne Klooster
laten haar zien hoe wij met alle kinderen, hun ouders en het team het
certificaat ‘Gezonde school’ op ’t Swannestee gestalte geven. Wij kijken
uit naar dit bezoek!

20 mei: Oudpapier 20 mei
Zaterdag 20 mei 2017. (Zelf even zorgen voor vervanging als u onverhoopt verhinderd bent)
Start 9.30 uur
Michel Postma *
Femke Larkens
Henk Kok
Wybe de Ruiter
Hidde de Jong
Martsen Rouwé
Nicole Santema
Jennifer Leenstra
Thirza Seefat
Marne Jonkman

22 mei: Lentedag Rohel voor groep 4-5
Op maandagochtend 22 mei gaat groep 4-5 deelnemen aan de Lentedag op de
activiteitenboerderij in Rohel. De boerin leidt de kinderen rond op de boerderij, ze kijken bij
de dieren en gaan in groepjes het veld in waar ze vogels en planten bekijken. Zo maken de
kinderen kennis met voorjaar op de boerderij. Als u kunt rijden en begeleiden dan kunt u zich
via de mail opgeven bij Ellen (ellen.krikke@primus.frl ).
29-30-31 mei en 1 juni: Avondvierdaagse
Voor de meivakantie heeft u bericht gehad via de mail voor opgave voor de
avondvierdaagse.

Aan alle wandelaars en hun begeleiders: Veel sportief succes!

