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Judolessen.
De judolessen voor groep 3 t/m groep 8 starten deze week weer. De lessen zullen plaatsvinden op
vrijdagochtend in de Dojo van sportschool Akkermans in Wommels. De kinderen gaan hier met de
gymbus naar toe.
De judolessen zullen gegeven worden op 8 maart, 22 maart, 5 april en 12 april (onder voorbehoud)
Aandacht voor de kleding e.d. van de kinderen tijdens de judolessen:
- Iets met lange broekspijpen (trainingsbroek/joggingsbroek! Of anders een oudere stevige lange
broek)
- Iets met lange mouwen
- Geen sieraden
- Blote en schone voeten
- Korte nagels a.u.b.!
Head lice free.
After each holiday, the lice mothers will check the children for head lice. Last Tuesday all the children
are checked again and we can tell you that we are free of lice! We want to thank the lice mothers again
for their help.
Staking vrijdag 15 maart.
Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door opeenvolgende
regeringen niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.
Op school heeft u dit helaas ook al kunnen merken. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak
binnen de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen werken. Wanneer het niet
anders kon, werd een klas leerlingen verdeeld over andere klassen of zelfs naar huis gestuurd.
Op die manier krijgen echter alle leerlingen te weinig aandacht. En wordt het steeds moeilijker de
kwaliteit van onderwijs, waar wij voor staan, te garanderen.
Het stakingsrecht is een individueel recht. Het is aan leerkrachten zelf of ze willen deelnemen. Het
besluit om een school wel of niet te sluiten, ligt bij het team en de directeur zelf.
Al onze scholen hebben besloten hun deuren te sluiten, er zal op vrijdag 15 maart dus geen les
worden gegeven. Wij vragen u opvang voor u kind(eren) te regelen want de school blijft deze dag
gesloten.
Open dag woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart staat onze open dag op de planning. Iedereen is hierbij natuurlijk van harte
welkom om van 9.00u tot 10.00u een kijkje te nemen binnen onze school. Dus schroom niet en kom
gezellig langs!
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Rapporten:
Foar de foarjiersfakansje hawwe de rapport petearen plak fûn. Fansels wolle jim graach it rapport efkes
rêstich trochlêze en it faaks oan famylje sjen litte.
De rapporten wurde altyd op skoalle bewarre dus soene jo der oan tinke wolle, dat it meikoarten wer
meinommen wurdt nei skoalle ?
Projectweek
Van maandag 25 maart tot en met donderdag 11 april gaan wij met de projectweken aan de slag. Het
thema kunnen wij alvast verklappen… het thema is “aarde”. Hoe wij de projectweken gaan invullen blijft
nog even een verrassing.
Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant van de
leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de komende tijd aandacht aan
zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in gesprek gaan over een onderwerp wat wij
hebben behandeld of wat u juist aanspreekt. Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben
besproken en wat uw kind vooral aanspreekt bij dit thema:
Week 11:

(sociaal emotionele kennis)
NIEUWSGIERIG

Week 12:

(sociale vaardigheden)
IEMAND UIT LATEN PRATEN

Week 13:

(sociaal emotionele kennis)
SMOEZEN

Week 14:

(normen en waarden)
OPRECHT ZIJN

Week 15:

(sociaal-emotionele kennis)
ILLUSIE

Week 16:

(sociale vaardigheden)
OMGAAN MET WINST EN VERLIES

Week 17:

(normen en waarden)
RESPECT
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Datum
Vr 15 maart
Ma 18 maart
Ma 18 maart
Woe 20 maart
Do 21 maart

landelijke staking, school gesloten
Theater bezoek Sneek groep 5/6/7
Theater bezoek Easterein groep 1/2
open dag van 9.00u tot 10.00u
Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd gr 5/6/7

Ma 25 maart
Do 11 april
Vr 26 april

Start projectweek
Afsluiting projectweek
Koningsspelen/sportdag

