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Themaweken Winter 

Op dinsdag 6 februari starten we met de themaweken over de Winter. Op school worden dan tot 

donderdag 22 februari weer allerlei workshops en excursies georganiseerd over het thema Winter. 

Dit keer hebben we samen met de kinderen de verschillende onderwerpen bedacht: waar wil je wat 

over leren, waar wil je naartoe, wat wil je doen, wat wil je maken?  

Voor de opening van de themaweken zijn we bezig een stamppot buffet te regelen. Een briefje 

hierover heeft u inmiddels ontvangen. Er zijn al wat opgavebriefjes binnen, maar er kunnen er nog wel 

een paar bij… 

 

De afsluiting van de themaweken vindt plaats op 22 februari onder schooltijd alleen met de kinderen: 

Met groep 3-8 gaan we schaatsen in Thialf . We vertrekken met een bus om 12.00 uur uit Stavoren en 

hopen om 15.30 uur weer terug te zijn. De kinderen kunnen hun eigen schaatsen meenemen of huren 

voor € 7,50. 

 

Ook de kleuters, die normaal gesproken vrij zijn op donderdagmiddag, willen we in de gelegenheid 

stellen om te gaan schaatsen. Omdat de besproken bus al vol zit, zullen er chauffeurs worden gevraagd 

om met de kleuters naar Thialf in Heerenveen te rijden. Hierover krijgt hij binnenkort een briefje. 

 

Opmerking: De kinderen zijn dus een uurtje later thuis dan anders! 

 

Meedraaiochtend ouders van Plusklasleerlingen 

Voor de ouders van leerlingen die naar de Plusklas gaan, is er weer een mogelijkheid om een ochtend 

mee te draaien: 

Plusklasleerlingen groep 7-8: dinsdagmorgen 13 februari van 8.30-11.45 uur 

Plusklasleerlingen groep 5-6: woensdagmorgen 21 februari van 8.30-11.45 uur 

 

OPROEP!!! 

Voor één van de activiteiten van de projectweken zijn we op 

zoek naar witte sokken of witte sokken met een klein streepje. 

Het geeft niet als er een gaatje in zit;-) Zou u ze mee willen 

geven aan uw kind? Ze kunnen worden ingeleverd bij juf 

Geertje van groep 7-8. Alvast bedankt! 

 

Ook zijn we op zoek naar memmen en/of beppes die willen helpen bij het leren breien (ook één van de 

workshops van de winter-projectweken). Juf Lienke geeft deze workshop sjaal breien op 12, 13 en 20 

februari van 13.15-14.15 uur. Een paar helpende handen erbij zouden fijn zijn. Lijkt het u leuk dan 

kunt u dit doorgeven aan haar. 

 

Juf Immertje is op zoek naar handige ouders of pakes en beppes die willen helpen met timmeren van 

vogelhuisjes. Hiervoor kunt u zich opgeven bij juf Immertje. 

 

 

 



 

 

Leerlingen vrij 

Op 15 februari heeft het team een administratie-dag. Alle toetsgegevens worden dan verwerkt en er 

wordt een begin gemaakt met de nieuwe groepsplannen en handelingsplannen voor de tweede helft 

van het schooljaar. 

Op 19 februari wordt de jaarlijkse Nije Gaast Dei voor medewerkers gehouden.  

Alle leerlingen zijn op bovenstaande dagen vrij. 

 

Open Morgen 

In de week van 19 februari organiseren de scholen van Nije Gaast een open morgen voor de ouders 

van leerlingen die het komende schooljaar 4 jaar worden.  

Ook voor de ouders in Stavoren bestaat op dinsdag 20 februari vanaf  9.00 uur de mogelijkheid om de 

school te bezoeken. U kunt samen met uw kind(eren) tijdens deze morgen een kijkje nemen in de 

verschillende groepen en u kunt eventuele vragen stellen aan Pieter Jongsma. 

 

10 min gesprekken 
Op woensdagavond 21 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats. Op de uitnodiging die u 

binnenkort van ons ontvangt, staat de tijd vermeld waarop u/jullie op school wordt/worden verwacht. 

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn op de ingeplande tijd, dan kunt u onderling ruilen, maar wilt u dat 

dan wel doorgeven aan de desbetreffende leerkracht. 

Voor groep 8 staan er geen 10 minuten gesprekken gepland in verband met de verwijzingsgesprekken 

die in week 8 zullen plaatsvinden. Mocht er wel aanleiding zijn om even van gedachten te willen 

wisselen, dan kunt u natuurlijk altijd even een individuele afspraak maken. 

 
Schoonmaakavond 

We willen alle ouders die aanwezig waren op de schoonmaakavond van 9 januari van harte bedanken 

voor hun inzet. Wat is het fijn dat we met elkaar alles weer spik en span hebben gemaakt. Door er 

samen de schouders onder te zetten is de klus ook weer zo geklaard.  

Er waren een paar ouders die de schoonmaakavond hebben gemist. We zouden het fijn vinden 

wanneer deze ouders zelf even contact opnemen met Christina Finnema van de Ouderraad om een 

vervangende datum te zoeken in de schoonmaaklijst. 

 

Voorleeswedstrijd 
 

Op dinsdagavond 6 maart om 19.00 uur is de regionale kwartfinale 

van de Nationale Voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Bolsward. 

Voor onze school gaat Geeske Tine Hoekstra uit groep 8 er naar 

toe. 

De winnaars nummer 1 en 2 gaan door naar de regionale halve 

finale. Wij wensen Geeske Tine alvast heel veel succes! 
 

 

Voorjaarsvakantie 

Van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart is de voorjaarsvakantie. 

 

Alvast noteren 

7   maart  Luizencontrole 

10 maart  NL Doet schoonmaken buiten 

19-20-22 maart  Open morgen 

21 maart  Samenwerkings-dag Ouderbetrokkenheid 3.0 

30 maart  Goede Vrijdag 


