
Toelichting bij de maandkalender van mei 2021. 
 

Aanwezigheid Pieter  Aanwezigheid (online of telefonisch) Annie 
Dinsdag 18 mei   Dinsdag 18 mei 

Donderdag 20 mei  Dinsdag 25 mei 

Woensdag 26 mei   

 

 

 

 

 

 

 

 

Meivakantie en Hemelvaart 
De meivakantie inclusief het hemelvaartweekend is dit jaar van maandag 3 mei 

tot en met vrijdag 14 mei.  

Pinksteren 
Het pinksterweekend is van zondag 23 mei tot en met maandag 24 mei. 

Alle kinderen en leerkrachten zijn dan vrij en kunnen hopelijk genieten van 

mooie zonnige dagen. 

 

 

Trefwoord 
 

Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden 

Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een 

persoon vasthouden. In een verhaal, in een feest, in rituelen of in 

gedrag. 

Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven veranderen, 

je laten dopen, alles samen delen (Handelingen 2). 

 

Week 22 t/m 24 (31 mei t/m 18 juni): Communiceren  

Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, aanvallen. Een boodschap die 

aankomt. 

Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en David; De dood van Stefanus 

(Handelingen 6 en 7); Saulus vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1); Saulus hoort een stem op weg 

naar Damascus; Saulus bij Ananias; Saulus moet vluchten (Handelingen 9).   

 

Sport en Spel voor groep 1-4 

Buurtsportcoach Bernard IJdema komt op woensdag 19 mei naar de Skutslús om met groep 1 tot en 

met 4 buiten sport- en spelactiviteiten te doen op het plein: 

9:00 tot 9:30 groep 1-2 

9:30 tot 10:00 groep 3-4 

Deze dag zou het leuk zijn als de leerlingen van groep 1 tot en met 4 allemaal in trainingspak op 

school zouden kunnen komen. We kijken ernaar uit! 

 

Keuze vervolgonderwijs 
De leerlingen van groep 8 hebben op 20 en 21 april de IEP toets gemaakt. De toetsresultaten zijn 

inmiddels binnen. Na de adviesgesprekken met de leerkracht van groep 8 en de ouders hebben de 

leerlingen gekozen voor de volgende VO scholen: 

 

Marije Bergsma -  Bogerman Koudum 

Tjardo Bouma  -  Bogerman Koudum 

HERINNERING:  

Wilt u de rapportmappen aan uw kind meegeven naar school zodat alles weer compleet is 

voor de volgende rapportperiode 

 



Levi van den Brink -   Zuyderzee Lyceum Lemmer 

Judith Sirag  -  Bogerman Koudum 

Rinse Tans  -  Bogerman Koudum 

Jisk van der Velde -  RSG Sneek 

Doutzen van der Werff -  RSG Sneek 

Sanne Zwaan  -   Bogerman Koudum 

 

 

Bericht van de gemeente SWF 
Zit je niet lekker in je vel, heb je stress of voel je je eenzaam omdat je je vrienden nu weinig ziet? Of 

heb je verdriet over de scheiding van je ouders. Blijf er niet mee rondlopen…..praat erover! 

 

Bij steeds meer huisartspraktijken in Súdwest-Fryslân kun je hiermee terecht bij een 

Praktijkondersteuner Jeugd. Je kunt vaak al binnen twee weken bij ze terecht. 

Ben jij benieuwd waarvoor je bij ze terecht hoe ze te werk gaan? Bekijk dan het filmpje op ons 

YouTube kanaal: https://youtu.be/OdhsC8y8WmE  

 

                                                                                            

Alvast noteren 

 

                4 juni  - Sportdag 

               11 juni  -  Reserve sportdag en einde Cito Toetsing 

    15 juni  - Studiedag “rekenen”  - alle lln. vrij 

                 21 juni  - Administratiedag team – alle lln.vrij 

     25 juni  - Rapport mee 

        28 juni-2 juli          -          Verplichte 10 minuten gesprekken 

    28 juni           -          Schoolkrant digitaal 

    29-30 juni           -          Afscheid Plusklas        

 

https://youtu.be/OdhsC8y8WmE

