Rottum, 1mei 2015
Het is al weer mei!
Wat gaat de tijd toch snel. We gaan al weer richting het einde van het schooljaar. Afgelopen periode hebben we veel aandacht
besteed aan de lentefair en bonteavond. Ook is de eindcito van groep 8 achter de rug. In de komende maand staan de
schoolreisjes op het programma.
Luizencontrole
Na de meivakantie is er weer een luizencontrole. Wilt u die dag rekening houden met de haardracht van uw kind. (Geen vlechten
of gel). Het is ook wenselijk om uw kind regelmatig te controleren. Voorkomen is beter dan genezen.
Bijdrage OR en schoolreisjes.
Elk jaar wordt er een bijdrage gevraagd van de OR voor de schoolreisjes. In de zakelijke ouderavond van dit schooljaar zijn de
bedragen voor het komend schooljaar vastgesteld d.m.v. stemming. De bijdrage van dit jaar bedraagt voor:
Groep 1-2,
€ 27,-Groep 3-4-5-6
€ 47,-Groep 7- 8
€ 67,-U kunt dit bedrag overmaken op: NL33RABO 033.07.06.411 t.n.v. OBS De Ynset te Rottum
In de loop van het schooljaar zijn er kinderen bijgekomen in groep 1-2. Het kan zijn dat u daardoor nog niet heeft betaald.
Diegene die deze bijdrage nog niet hebben betaald, zouden die dat zo spoedig mogelijk willen doen. Als u vragen hebt m.b.t.
deze bijdrage dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR/MR, Gerda Schram. (Moeder van Anouk uit groep
6)
Onrust in de school
We hebben in het team kortgeleden gesproken over de vervanging in groep 7-8. Als juf Irene of juf Lenneke ziek is, dan bellen ze
eerst elkaar. Daarna wordt meester Idzard gebeld. Kan geen van drieën voor de groep dan komt de leerkracht van groep 3-4 of
5-6 in groep 7-8 en gaat de invalleerkracht naar de andere groep. Dit met als doel om de rust in de groep en school te bewaken.
Wij hopen natuurlijk niet dat er iemand ziek wordt, maar voor het geval… Kunnen we beter de situatie voor zijn.
In groep 7-8 worden de evaluatieschriftjes nagenoeg elke dag ingevuld en geëvalueerd. Een compliment is fijn om te geven en
om te krijgen. Ook het bewust worden van de dingen die je doet wordt hiermee gestimuleerd. Waarom vond iemand het
vervelend? Waarom vond je het leuk toen iemand je hielp? We blijven bouwen aan een positief klimaat!
Als u zelf vragen hebt over bepaalde gebeurtenissen dan kunt u altijd op school even binnen lopen om de desbetreffende
leerkracht te vragen. Het kan erg verhelderend zijn als u even vraagt.
We moeten het samen doen!
Bag2school
Er worden weer zakken uitgereikt van Bag2School. In de zakken kunt u, uw oude kleding doen. De
plasticzakken kunnen worden ingeleverd in de gemeenschapsruimte. Deze zakken met textiel kunnen
ingeleverd worden tot en met 1 juni. De spullen worden op 2 juni opgehaald door de organisatie van
Bag2school. Een percentage van het geld komt ten goede aan de school. Voor dit geld kunnen we weer
leuke dingen doen.
UurCultuur groep 1-2
Op woensdag 1 april is groep 1-2 naar de UurCultuur voorstelling Nest “krijt” geweest. Deze voorstelling ging over Ooi en Vaar.
Ze kregen een bijzonder dier op de stoep. Aan de hand van dit dier werd er een mooie voorstelling weggeven. De kinderen
vonden het erg leuk.
Lentefair en bonte avond
In de maanden maart en april zijn de kinderen druk bezig geweest met de voorbereidingen van de lentefair. Er zijn veel spullen
gemaakt om te kunnen verkopen. Vele ouders hebben hierbij geholpen. Bedankt!
Op donderdag 2 april was het zover. Aan het begin van de avond stond alles klaar en konden de genodigden over de markt. Deze
werd geleid door alle kinderen van de Ynset. Er werd veel verkocht. Daarna gingen de genodigden naar het dorpshuis en de
kinderen gingen zich voorbereiden voor de bonte avond. Groep 1-2 beet het spits af. Zij gaven een mooie lente schoonmaakdans
weg. Groep 3-4 had a.d.h.v. een verhaal een mooie dans ten tonele gebracht en groep 5-6 hadden een paar mooie trucs in de
aanbieding. Groep 7-8 sloot de bont avond af met een moderne versie van Roodkapje. Het was een zeer geslaagde avond!
Na aftrek van alle kosten (o.a. materialen en geluidsinstallatie) houden we € 450,- over. We denken na over een goede besteding
hiervoor.

Inspiratiemiddag Primus
Op woensdagmiddag 15 april hadden alle medewerkers van Primus een inspiratiemiddag. Dit was een vervolg van een eerdere
inspiratiemiddag. Het thema was “gedrag”. Hierin werd ons op een interactieve manier een spiegel voorgehangen van ons eigen
handelen. Wat kan wel en wat kan niet. Het was een leerzame middag.
Eindcito groep 8
Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april vond de eind cito plaats. Vroeger werd deze in februari afgenomen en werd
deze toets mede gebruikt om het vervolg onderwijs te bepalen. Aangezien er in de loop van de jaren een enorme druk op deze
toets is komen te staan, hebben ze deze toets uit de verwijzing gehaald en is hij niet meer doorslaggevend. De uitslag is nog niet
bekend, dus de kinderen van groep 8 moeten nog even geduld hebben.
Koningsspelen
Op vrijdag 24 mei waren de koningsspelen. We zijn begonnen met een koningsontbijt.
Chananja Scholtmeijer heeft samen met de OR het ontbijt voorbereid. Daarna gingen we
in het lokaal van groep 3-4 kijken naar de opening van de Koningsspelen door onze
koning Willem Alexander. Er werd goed meegedanst met het Energielied. Daarna hebben
Geke Jonker en Hilda de Jong de spelletjes uitgelegd die zij hadden voorbereid rond de
school. Het weer was prachtig en de kinderen hebben in hun groepjes leuk gesport. Na
de spelletjes kregen de kinderen een ijsje, armbandje en een appel. Het was een mooie
afsluiting voor een lang weekend.
Dodenherdenking
Op 4 mei a.s. worden de doden herdacht van de tweede wereldoorlog. Ook in ons dorp vindt er bij de begraafplaats een
herdenking plaats. Jesper, Dave, Jeanine, Roald en Rick van groep 7-8 lezen een verhaal voor uit het boek Verzet. Dit vertelt het
verhaal over Hannie Schaft. De dodenherdenking is om 20.00 uur. Het is wenselijk om wat eerder aanwezig te zijn. Na de
herdenking kan er nog wat gedronken worden in het dorpshuis. Daar zullen ook de werkstukken van de kinderen uit deze groep
te zien zijn.
Schoolfotograaf
Op donderdagochtend 28 mei komt de schoolfotograaf op school. Hij start ’s ochtends met de foto’s van de broertjes en zusjes
die nog niet op school zitten. Daarna maakt de fotograaf een indeling en komen de kinderen ook apart en als groep op de foto.
De foto’s kunnen daarna digitaal worden besteld. Daarover krijgt u nog bericht.
Survivalrun de Knipe
Op donderdagmiddag staan de groepen 5 t/m 8 weer aan de start van de survivalrun in de Knipe. Bij de survivalrun is het handig
om een strakke lange broek aan te doen en een paar goede sportschoenen. (geen schoenen met noppen of spikes) Het t-shirt
krijgen ze daar. Hoe laat alles precies is, is nog niet bekend. Dat hoort u later.
Er wordt gestart in groepen van ongeveer 10. Per groep is een begeleider nodig die de 5 km met hun
meeloopt. Wie wil mee? Ook hebben wij auto’s nodig om in de Knipe te komen. Wie willen er rijden?
Het is ook leuk om als publiek te kijken bij deze run. Er is een groot veld waar de eindhindernis staat.
De kinderen komen daar aan bij de finish.
Wij gaan weer voor een superdag!
U kunt zich opgeven bij juf Lenneke (lenneke.vanderheide@ogprimus.nl)
Snuffelstage groep 7-8
In het kader van ondernemen en techniek wordt er om de twee jaar een snuffelstage gehouden voor de kinderen uit groep 7-8.
Het andere jaar wordt het thema ondernemen in de klas gedaan.
De kinderen komen op vrijdag 29 mei bij verschillende bedrijven rondom en in Rottum. Garagebedrijf van den Bos,
Timmerbedrijf Kort, Hoveniersbedrijven Friehof en van Rijs en bij de boerderij de Telegraaf. De kinderen gaan met groepjes van
3 à 4 kinderen naar een bedrijf toe. Daar draaien ze mee van 9.00 – 12.00 uur.
Trainingsstal Sibma was deze dag verhinderd, maar zal op een later tijdstip op school een gastles presenteren.
Op maandag 22 juni zullen de kinderen om 19.00 uur een presentatie geven van hun ervaringen. Alle ouders/verzorgers van de
kinderen uit deze groep en de bedrijfsmedewerkers zijn hierbij uitgenodigd.

Belangrijke data:
 ma 4 mei t/m 10 mei
 ma 4 mei
 Do. 14 mei en vr 15 mei
 Di. 19 mei
 Do. 21 mei
 Do. 28 mei
 Do. 28 mei
 Vr. 29 mei
 Ma. 1 juni
 Ma. 8 juni
 Ma. 15 juni t/m 17 juni
 Ma. 22 juni

Meivakantie
Dodenherdenking 19.45 uur – 20.15 uur.
Hemelvaartsdagen (kinderen zijn dan vrij)
Schoolreisje groep 3 t/m 6 naar de dierentuin in Emmen.
Schoolreisje groep 1 en 2 naar de kinderboerderij in Drachten.
Schoolfotograaf op school.
Survivalrun de Knipe groep 5 t/m 8.
Snuffelstage groep 7-8.
Rapporten uitdelen.
Contactavond (10-min. gesprekken).
Kamp groep 7-8 Ameland.
Presentatie snuffelstage groep 7-8.

Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 Er een nieuwe website is gelanceerd?
 Deze nu voor alle primus scholen hetzelfde is?
 Op 28 mei de schoolfotograaf op school komt?
 Deze ook foto’s maakt met broertjes, zusjes, ook als ze nog niet op school zitten?
 Er ook een groepsfoto wordt gemaakt?
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

