26 augustus 2016
Welkom!!!
De deuren van de school gaan pas maandag weer voor alle kinderen en ouders open, maar achter de deuren wordt al hard gewerkt,
om straks een goede start te maken. TeamAtWork!
Ook het plein is weer helemaal onkruid vrij, en de ramen zijn van buiten gewassen maandagavond! Ook kruipt er een rups met
letters op het kleuterplein. OudersAtWork! (Thx!!!)
Juf Hanneke
Vorig schooljaar kampte juf Hanneke met een zeer ernstige infectie aan haar evenwichtsorgaan. In de laatste week voor de
zomervakantie is zij weer gaan werken.
In de zomervakantie bleek helaas dat ze toch niet geheel was hersteld.
Om het herstel niet te forceren start zij in het nieuwe jaar op therapeutische basis. Dat betekent dat naast haar een invalkracht
aanwezig zal zijn om haar te ondersteunen of eventueel te vervangen.
Hoelang dit zal duren en wie de extra persoon zal zijn is momenteel nog niet bekend. (Het gaat hierbij om de dinsdag en woensdag)
Juf Roelie draait natuurlijk gewoon de andere dagen. Zij zal de kinderen van groep 3-4 maandag verwelkomen in de klas!!!
Luizencontrole
Maandag a.s. zullen alle kinderen en leerkrachten weer worden gecontroleerd op hoofdluis. Dit met als doel om
geen luizenuitbraak op school te krijgen. De luizencontrole is elke maandag na een vakantie.
Het is deze dag wenselijk dat de kinderen geen ingewikkelde vlechten of gel in hun haar hebben.
Dit vergemakkelijkt de controle.
Voor dit schooljaar zit er nog maar één ouder in deze commissie. Wie wil Akkelien Klaver helpen met de
controle?
Het gaat om 5 x per jaar. (Als er geen luizen worden geconstateerd). De controle start om 8.30 uur.
Als u wilt helpen dan kunt u zich opgeven bij: deynset@primus.nl; Alvast bedankt!
School en pauze tijden (continurooster)
We werken ook dit jaar met een continurooster. De kinderen komen vanaf 8.15 uur in de klas. De leerkracht is dan ook in de klas.
Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is het tijdstip waarop u afscheid kunt nemen van uw kind. Bij de tweede bel om 8.30 uur kan de
leerkracht met de les beginnen. Om 14.00 uur komen alle kinderen uit school. Uitzondering is de vrijdagmiddag. Dan is groep 1 t/m 4
om 12.00 uur uit. Groep 5 t/m 8 is deze middag wel tot 14.00 uur op school..
We hebben door het continue rooster twee pauzes. De kleine pauze is van 10.15-10.30 uur. Om 10.10 uur pakken de kinderen hun
eten. Zij eten dit in hun eigen klas op. Daarna gaan zij om 10.15 uur naar buiten.
Alle kinderen eten ’s middags van 12.00 – 12.15 uur. Om 12.15 uur gaan de kinderen dan naar buiten.
Om 12.30 uur gaat de bel en gaan de kinderen weer terug naar de klas.
Eten/traktaties

Op onze school wordt gezond eten gestimuleerd. Daarbij zien we graag dat alle kinderen in de
kleine pauze fruit of iets anders gezonds mee hebben. Ook als uw kind jarig is en trakteert zien
we het liefst dat het een gezonde traktatie is. U blijft vrij in uw keuze.
Gymrooster groep 3 t/m 7.
Dinsdagochtend 11.00 – 12.00 uur groep 5 t/m 7
Dinsdagmiddag 12.45 – 13.45 uur g roep 3 en 4
Vrijdagochtend 8.30 – 9.30 uur groep 5 t/m 7
Voor de gym hebben ze een broekje, t-shirt en een paar goede stevige schoenen nodig. (stroeve zool is prettig)

Jaarkalender
De schooljaarkalender is voor dit schooljaar nog niet helemaal rond. Op maandag 12 september zal deze op de website bij ”agenda”
worden gezet.
Buddyactiviteit

Buddyactiviteit Op maandag 5 september hebben we ons eerste buddymoment van het nieuwe schooljaar. Bij de
buddyactiviteit worden de oudere kinderen aan een jonger kind gekoppeld. Zij gaan samen een activiteit doen. Dit met
als doel, kennis te maken met elkaar door de hele school heen. Afgelopen schooljaar hebben we al veel leuke
activiteiten gedaan.
Groepsavond en/of 10-minuten gesprekken.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar houden we weer onze groepsavond. Op deze avond wordt verteld wat er allemaal gaat
gebeuren komend schooljaar in de desbetreffende groep. Zo kunt u een beeld krijgen van wat de kinderen op school leren. Ook is er
ruimte tot het stellen van vragen. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de belevenissen in de groep. Voor groep 5-6-7 op
maandag 5 september. Voor groep 1-2 op dinsdag 6 september. Voor groep 3-4 op woensdag 7 september. Deze avonden starten
om 19.30 uur. Het programma zal ongeveer een uur duren.
Als toevoeging hierop willen we u een week later (12 september) de ruimte geven voor een 10-minuten gesprek. Het zou kunnen zijn
dat er op de groepsavond nog vragen zijn blijven liggen. Ook kunt u deze 10 minuten gebruiken om een en ander af te stemmen
met de leerkracht over uw kind. Wat zijn uw wensen en verwachtingen.
Op de avond van de groepsavond kunt het briefje voor de 10-minuten gesprekken meenemen. Wilt u deze uiterlijk donderdag 8
september weer inleveren. Dan kunnen we rekening houden met broertjes en zusjes bij het maken van de planning.
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 14 september a.s. vindt het schoolvoetbaltoernooi voor onze groep 6-7 plaats. Om
12.00 uur komen de kinderen die meedoen, uit school. Zo kan iedereen thuis eten en de
voetbalkleding aandoen. Op eigen gelegenheid kunnen de kinderen naar de sportvelden van
Sportclub Joure komen (Hoge Zomerdijk 5, 8501 ES, Joure) Daar melden de kinderen zich tijdig bij
de leiding van hun team. Zij hebben het speelschema en maken de opstelling. We hopen natuurlijk
ook op een heleboel supporters. WEES WELKOM om ze aan te moedigen! Het speelschema is op
dit moment nog niet bekend. Als dat bekend is dan krijgt u dat op de mail. We hebben elk jaar
ouders die het team coachen.. Wie van u vindt het leuk om coach te zijn? U kunt zich opgeven bij
juf Lenneke.
Schoonmaakavond
Op maandag 26 september a.s. vindt de jaarlijkse schoonmaakavond plaats. Elk jaar houden we
een schoonmaak. Dit omdat de schoonmaakster niet op alle plekken mag schoonmaken. Ook he
bben ze beperkt tijd. Daarom is het fijn om elk jaar met een geheel frisse klas / school te beginnen.
Deze avond begint om 19.00 uur. U kunt zich melden in de klas van (één) van uw kind(eren). Daar
hangt een lijst met de zaken die in de klas moeten gebeuren. (kasten, achter de kachel,
computers, tafels, tapijt zuigen.) Op het bord in de gemeenschapsruimte hangt een lijstje met
zaken die daar gedaan kunnen worden. ( tafels, computers, kasten, keukentje, bieb enz.) Komt u
allen! Vele handen maken licht werk. Het is altijd fijn om in een schone school te zijn.
Alvast bedankt!
Wie staat voor welke groep komend schooljaar.

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1-2 juf Margje (maandag t/m donderdagochtend)
1-2 juf Inge (donderdagmiddag en vrijdagochtend)
3-4 juf Roelie (maandag, donderdag en vrijdagochtend)
3-4 juf Hanneke (dinsdag en woensdag)
5-6-7 juf Lenneke (maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag)
5-6-7 juf Annelies (woensdagmiddag)

Belangrijke data:
Ma. 29 augustus
Ma. 05 september
Di. 06 september
Wo. 07 september
Ma. 12 september
Wo. 14 september
Ma. 26 september
Ma. 10 oktober

Eerste schooldag
Groepsavond groep 5-6-7
Groepsavond groep 1-2
Groepsavond groep 3-4
eventueel een 10-minuten gesprek n.a.v. de start in de nieuwe klas.
Schoolvoetbaltoernooi
Schoonmaakavond
Zakelijke ouderavond.

Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” vanaf 12 september op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 Als u wat mist op de site dat u dit aan kunt geven bij juf Lenneke?
 Er ook een Facebook pagina OBS de Ynset online is?
 Daar vele activiteiten van die week op geplaatst worden?
 U zich nog altijd kunt opgeven voor het klusteam bij Gert Schutten: gert.schutten@ziggo.nl; / 06 51862005 ?
 We op gaan naar een goed schooljaar!!!
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

