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Op onze school zorgen wij samen  

voor een plezierige en veilige leeromgeving, 
waar we:  

Elkaar respecteren 
Naar elkaar luisteren 

Duidelijk met elkaar communiceren 
Het goede voorbeeld geven 

Afspraken nakomen 
 

 
Thematafel groep 1/2  ( Muziek) 

 
 
 

Trefwoord 
Week 19 t/m 21 (9 t/m 25 mei) Geen zin 
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over 
het zoeken naar wat zinvol is en betekenis heeft. 
Bijbel: Het verhaal van Jona (Jona). 
 
Week 22 t/m 24 (30 mei t/m 17 juni): Kwetsbaar 
Inhoud: Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van 
het gevoel en de kracht van de ontroering. 
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16). 

 
 

 
 
 
 
 

HERINNERING:  
Wilt u de rapportmappen aan uw kind meegeven naar school zodat alles 

weer compleet is voor de volgende rapportperiode 
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Hemelvaartsdag 
Het hemelvaartweekend is dit jaar van donderdag 26 mei tot en met 
zondag 29 mei.  

Pinksteren 
Het pinksterweekend is van zondag 5 juni tot en met maandag 6 juni. 
Alle kinderen en leerkrachten zijn dan vrij en kunnen hopelijk genieten van 
mooie zonnige dagen. 
 
Informatie schoolreisje groep 3 t/m 8. 

 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan dinsdag 17 mei 
naar de “Kale Duinen” en “Duinen Zathe” in 
Appelscha. 
De bus vertrekt om 8.30 uur en wij hopen ongeveer 
16.00 uur weer bij school terug te zijn. 
Het is de bedoeling, dat leerlingen om 8.15 uur op 
school komen en naar hun eigen klas gaan.  De 
kinderen gaan dan gezamenlijk als groep naar de 
bus  
 
 
 
 
 
 

Aandachtspunten: 

• De leerlingen nemen hun eigen fruithap mee. 

• De tas blijft tijdens het bezoek aan “Duinen Zathe” in de bus. 

• Snoep mag mee, maar blijft in de bus. 

• Waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis laten 

• Goed insmeren met zonnebrand. ( wij nemen ook een fles mee) 

• Trek goede schoenen aan. 

• En….. een goed humeur meenemen. 

 
Informatie schoolreisje groep 1 en 2 
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan dit jaar naar 
“De Naturij” in Drachten. 
De leerlingen worden om 8.45 uur op school 
verwacht en we vertrekken rond 9.00 uur. We 
hopen tussen 12.30- 13.00 uur terug te zijn. De 
kleuters worden thuisgebracht.  
De leerlingen hoeven niets mee te nemen. Voor 
een hapje en een sapje wordt gezorgd. 
De groeps /auto indeling volgt nog, zodat u in 
overleg een zitje of een verhoger bij de chauffeur 
kunt brengen.  
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“Huttenbouw” naast het schoolplein. 
De afgelopen maanden zijn een aantal leerlingen bezig geweest met het bouwen van een 
hut in de struiken naast het schoolplein. Voor het bouwen van deze hut werd gebruik 
gemaakt pallets, plaatmateriaal, heel veel spijkers en andere  scherpe voorwerpen.  
Het was hierdoor best wel een gevaarlijke plek voor de andere ( jonge) kinderen. 
De leerlingenraad heeft daarom samen met ons besloten, het gevaarlijke materiaal te 
verwijderen om ongelukken te voorkomen. 
Wij hopen nu wel, dat er niet opnieuw een bouwwerk wordt gebouwd. Daarom hebben wij de 
volgende vraag.  
Zou u uw eigen kinderen erop willen wijzen, dat het niet de bedoeling is dat in de struiken 
van de school hutten worden gebouwd.   
Alvast bedankt. 
 
Activiteiten in de schooltuin. 
De leerlingen zijn weer gestart met de werkzaamheden in de schooltuin. 

 
En nu maar hopen op regen!!!! 
 

Avondvierdaagse  
De Avondvierdaagse is van dinsdag 14 t/m vrijdag 17 juni 2022.  
  
De startlocatie per dag is als volgt: 

• dinsdag 14 juni: Startlocatie - De Skelp in Oudemirdum  
• woensdag 15 juni: Startlocatie - Oude basisschool te Sondel 
• donderdag 16 juni: Startlocatie - Dorpshuis in Nijemirdum  
• vrijdag 17 juni: Startlocatie - De Skelp in Oudemirdum  

Te zijner tijd ontvangen jullie verdere informatie.  

  
Tot slot: de organisatie van de Avondvierdaagse ligt dit jaar in handen van Feikje Draaijer en 
Petra Smids, beide van Sportvereniging NOK.   
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Aanwezigheid Pieter op de Klinkert in mei 
Maandag 16 mei 
Woensdag 18 mei 
Dinsdag 24 mei 
Maandag 30 mei 

 
Onze jarigen in mei 

• Niels    9 mei  Groep 2 

• Wybe    14 mei  Groep 4 

• Friso    15 mei  Groep 3 

• Naud    17 mei  Groep 3 

• Amber    25 mei  Groep 4 

 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten deze maand 
9 mei Schoolvoorlezen 

10 mei  Klankbordgroep 19.30-21.00 uur 

17 mei Schoolreisje 3 t/m 8 

18 mei Schoolreisje groep 1/2 

26 mei  Hemelvaartsdag – alle lln. zijn vrij 

27 mei Extra vrije dag voor alle lln. 

 
 
Alvast noteren voor de maand juni 

• Maandag 6 juni – tweede pinksterdag 

• Maandag 13 juni – Start Cito E toetsen en Schoolvoorlezen 

• Dinsdag 14 juni – Start avondvierdaagse ( Sportvereniging NOK) 

• Zondag 19 juni – Vaderdag 

• Vrijdag 24 juni – Einde Cito E toetsen 

• Maandag 27 juni - Administratiedag team: alle lln. zijn vrij deze dag 


