Rottum, 29 mei 2015
Nog één maand…
De tijd gaat snel momenteel. Groep 1 t/m 6 is op schoolreisje geweest. De eindcito scores zijn bekend en alle kinderen
weten naar welke school in het voortgezet onderwijs ze gaan. Het kamp voor groep 7-8 staat op het programma en de
laatste schooldag komt al in zicht. De formatie is nog niet rond voor volgend schooljaar. We zullen u zo spoedig mogelijk
op de hoogte brengen als er definitief iets duidelijk is.
Onrust in de school
Het gaat goed in de klassen. Er is afgelopen tijd veel aandacht besteed aan schelden. Het is zo makkelijk er zo’n woord uit
te gooien. Vaak kwetsen deze woorden anderen. Het complimenten geven gaat nog altijd goed. Het is mooi om te horen
dat je iets goed hebt gedaan. Het buiten spelen gaat ook vrij rustig. Het veld is weer goed te bespelen en de kinderen
wilden graag in de grote pauze samen buiten voetballen. Dat is een hele goede ontwikkeling. Wij gaan hier volgend
schooljaar meer door. Het komt in de nieuwsbrief en elke keer op onze teamvergadering terug. We moeten de rust erin
houden! Dat doen we samen!
Bag2school
Het staat al aardig vol in de gemeenschapsruimte. De laatste kans om uw oude kleding in te leveren is maandag! Op
dinsdag 2 juni worden de zakken opgehaald door Bag2school! We zijn benieuwd wat het ons dit jaar zal opleveren!
Eindcito groep 8
De eindcito-scores zijn binnen. De kinderen van groep 8 weten nu zeker naar welke school en welk niveau ze gaan.
Woensdag 3 juni a.s. kunnen de kinderen die naar het Bornego College gaan kennismaken met hun nieuwe klas. Voor de
andere kinderen is de datum nog niet bekend.
Dodenherdenking
Op 4 mei j.l. heeft de dodenherdenking plaats gevonden bij de begraafplaats van Rottum. Dit wordt al een aantal jaren
georganiseerd door dorpsbelang. Jesper, Dave, Jeanine, Roald en Rick van groep 7-8 hebben een stukje voorgelezen uit
het boek “Verzet”. Dit vertelt het verhaal over Hannie Schaft. De kinderen hebben zo een mooie bijdrage geleverd aan
deze herdenking.
Schoolreisjes groep 1 t/m 6

Op dinsdag 19 mei ging groep 3 t/m 6 op schoolreisje naar de dierentuin in Emmen. Dit
jaar reden we met auto’s erheen. In Rottum was het een regenachtige dag, maar gelukkig
was het in Emmen super mooi weer! Ze hebben een mooie dag gehad. De kinderen
kwamen moe en voldaan weer terug op school.
Op donderdag 21 mei was het de beurt aan groep 1-2. Zij gingen naar de kinderboerderij
in Drachten. Het was een stralende dag. De kinderen hebben genoten van hun dagje uit.

Techniekworkshop groep 3-4
Donderdag 21 mei is groep 3-4 naar het Vakcollege in Heerenveen geweest om daar koekjes en
broodjes te bakken. De school uit Haskerdijken was daar ook aanwezig. De dinsdag ervoor
waren de scholen uit Oudehaske en Rotsterhaule al geweest. Het was een onderdeel van de
clustertechniekworkshop die dit schooljaar georganiseerd werden. Alle baksels mochten mee
naar huis. Er werden hele zakken brood en ko ekjes meegenomen om opgegeten te worden. Een
“heerlijke” ochtend.
Excelsior in groep 3 t/m 6
Op dinsdag 26 mei j.l. is muziekvereniging Excelsior uit Ouwsterhaule op school geweest om een
gastles te verzorgen. De kinderen maakten kennis met verschillende koperinstrumenten. Het
was een muzikaal gebeuren deze middag.
Schoolfotograaf
Op donderdagochtend 28 mei is de schoolfotograaf langs gekomen. We zijn gestart met de broertjes en zusjes die nog
niet op school zitten. Ieder kind heeft zich als een fotomodel op de foto laten zetten. Tot slot waren de groepsfoto’s aan
de beurt. Op de trap of op het plein werden deze groepen gefotografeerd. Als de foto’s binnen zijn, kunt u ze bestellen.
Dit gaat allemaal digitaal.

Survivalrun de Knipe
Op donderdagmiddag stonden de groepen 5 t/m 8 weer aan de
start van de survivalrun van de Knipe. We waren laat op de dag
ingedeeld. Namelijk om 14.15 uur. Dat mocht de pret niet
drukken. Met een zonnetje dat heel soms doorbrak werd het
een geslaagde tocht van 5 km. Meteen bij de start moesten de
kinderen en begeleiding kruipen. Daarna kon iedereen de sloot
in om over een hoge hindernis te klimmen. Er werden zo vele
hindernissen bedwongen. Uiteindelijk kwam iedereen weer bij
de finish. Voor de eindhindernis stond helaas een hele wachtrij.
Veel kinderen hebben het daar koud gekregen. Na die tijd
konden ze lekker douchen en naar huis. Begeleiders en rijders
bedankt!!!
Snuffelstage groep 7-8
Op vrijdag 29 mei hebben de kinderen meegedraaid bij een bedrijf in de buurt.
Timmerbedrijf Kort, Autobedrijf van den Bos, Hoveniersbedrijven Friehof en van
Rijs en Boerenbedrijven Dijkstra en Agricola waren de deelnemende bedrijve.
Deze snuffelmorgen was in het kader van techniek en ondernemen. De kinderen
hebben goed geholpen en ze hebben de bedrijfsleiders onderworpen aan een
interview. Op maandag 22 juni, 19.00 uur is de presentatie van deze
snuffelstage. Hierbij zijn de ouders/verzorgers van greop 7/8 en de
deelnemende bedrijven uitgenodigd.
Op vrijdag 19 juni komt trainingsstal Sibma een gastles verzorgen. Eerst in de
klas. Daarna is het de bedoeling dat naar trainingsstal toe wandelen. Super dat
dit allemaal kan!
Volleybaltoernooi groep 5 t/m 8
Op vrijdag 12 juni a.s. vindt weer het jaarlijkse volleybaltoernooi plaats. Henk Rijpma organiseert dit al jaren samen met
zijn vrouw. Deze middag gaat groep 5 t/m 8 gezellig met elkaar volleyballen. Dit is onder schooltijd van 12.00 – 14.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om als publiek aanwezig te zijn en de kinderen aan te moedigen!
Kamp groep 7/8
Het is al bijna zover. Van maandag 15 t/m woensdag 17 juni gaat groep 7/8 op kamp
naar Ameland.
We vertrekken op maandag 15 juni om 8.00 uur vanaf Rottum. Op woensdag 17 juni
komen we om 16.30 uur weer aan in Rottum. Dit als we geen vertraging hebben
onderweg. We hebben nog vervoer nodig voor de heen en terugreis naar Holwerd.
Wie wil er rijden? Graag opgeven bij juf Lenneke.
Avondvierdaagse
Van maandag 15 juni t/m donderdag 18 juni vindt de avondvierdaagse plaats.
Van maandag t/m woensdag wordt er om 18.00 uur gestart. Op de laatste dag (donderdag) is de
start om 18.30 uur.
Het is een buitenschoolse activiteit, daarom ligt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en de
veiligheid etc. niet bij de school, maar bij de ouders/verzorgers zelf.
Er wordt gelopen in een mooie grote groep. We gaan er een paar gezellige, sportieve avonden van
maken!
De organisatie is in handen van Annet Althuisius (a.althuisius@home.nl) en Gerda Schram. Als er
vragen zijn kunt u met hun contact opnemen.
Uitdelen rapporten/contactavond
Maandag 1 juni worden de rapporten uitgedeeld aan alle kinderen van deze school. N.a.v. deze rapporten, vindt er op
maandag 8 juni een contactavond plaats. Dit is een 10-minuten gesprek om even kort te praten met de leerkracht van uw
kind. Het briefje met de uitnodiging voor dit gesprek, wordt met het rapport meegegeven. Deze kunt u inleveren tot en
met donderdag 4 juni 12.00 uur. Daarna maken we de indeling, zodat alle gesprekken mooi op elkaar aansluiten.

Laatste schooldag
We gaan al weer naar het einde van het schooljaar. De laatste schooldag staat altijd in het teken van een speurtocht door
het dorp en het afscheid van groep 8.
De speurtocht gaat langs de kinderen van groep 8 die een spel voorbereiden. Verder zijn er op de route verschillende
vragen te beantwoorden. Onderweg wordt er ook gezocht naar vossen. Dit zijn verklede mensen die op een bijzondere
manier op de route staan. We verdelen de kinderen in heterogene groepjes. Dat betekent dat er in elke groep, kinderen
uit verschillende leerjaren zitten. Met elk groepje gaat een begeleider mee.
Als we terug komen na de speurtocht eten we pannenkoeken. Deze worden thuis gebakken en warm naar school
gebracht.
Na het pannenkoek eten nemen we afscheid van groep 8. Dit zal rond 12.45 uur zijn.
Alleen de ouders van groep 8 zijn hierbij uitgenodigd. Voor deze dag hebben we uw hulp weer
hard nodig.
Wie wil een groepje begeleiden bij de speurtocht?
Wie wil er pannenkoeken bakken en die rond 12.00 uur op schoolbrengen. (De bonnetjes kunt u
bij juf Hanneke inleveren in een envelop voorzien van naam en rekeningnummer)
Wie wil er vos zijn?
Geeft u op bij juf Lenneke (lenneke.vanderheide@ogprimus.nl;)
De kinderen hoeven deze dag geen fruit en/of drinken mee te nemen en ze mogen verkleed op school komen. (Deze
kleding en schoenen moet wel makkelijk zitten. Ze moeten er ook een speurtocht mee lopen)
De kinderen komen deze dag rond 13.15 uur uit school. Dan begint de zomervakantie!
Belangrijke data:
 Ma. 1 juni
 Ma. 1 juni en wo 3 juni
 Ma. 8 juni
 Vr. 12 juni
 Ma. 15 juni t/m 17 juni
 Ma. 15 juni t/m 18 juni
 Ma. 22 juni
 Do. 2 juli

Rapporten uitdelen.
Juf Hanneke werkt i.p.v. juf Nienke.
Contactavond (10-min. gesprekken).
Volleybaltoernooi op het veld groep 5 t/m 8.
Kamp groep 7-8 Ameland.
Avondvierdaagse Heerenveen.
Presentatie snuffelstage groep 7-8.
Laatste schooldag.

Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 Er ook weer vele foto’s zijn toegevoegd?
 De kinderen van groep 7-8 op stage zijn geweest?
 Dat we eerst nog met groep 7/8 op kamp gaan naar Ameland!
 Zij een expeditie op het wad gaan bij wonen?
 Wij het Ameland ook van grote hoogte gaan bekijken?
 De laatste schooldag er al weer aan komt?
 We nog hulp nodig hebben voor deze dag?
 U zich hiervoor kunt opgeven bij juf Lenneke?
 We nog maar vijf weken hebben voordat de zomervakantie begint?
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

