14 oktober 2016
Het is al weer herfstvakantie!
De eerste vakantie is vandaag weer begonnen. Wat gaat de tijd snel! In de afgelopen periode zijn we druk geweest met
de kinderboekenweek. We hebben vele opa’s, oma’s, pakes en beppes op visitie gehad. Ze hebben spelletjes gespeeld, ze
zijn in het bos geweest en er zijn een paar te gast geweest in de les. Het waren hele leuke en gezellige dagen.
Welkom en afscheid op school!
Na de herfstvakantie komen Brecht Bruinsma (13 oktober) en Laura Bloem (25 oktober) bij ons op school in groep 1. Zij zullen eerst
een paar dagdelen meedraaien. Wij wensen hun veel plezier op school!
Espen Landman was donderdag 13 oktober voor het laatst op school. Hij gaat met zijn vader, moeder en twee broertjes verhuizen
naar Noorwegen. Veel succes gewenst!
Nieuws van de MR (geschreven door Sjouke Postma)
Zoals u eerder kon lezen neem ik ingaande het nieuwe schooljaar 2016-2017, samen met Anja Sijtsema en Piet Hospes, namens de
ouders zitting in de MR van De Ynset.
Medezeggenschapraad ... oftewel ; namens ouders van schoolgaande kinderen mogen we iets vinden en hebben we een stem !
Vaak is de MR een stil orgaan, en veelal is dit ook voldoende. Maar, namens de ouders betekent ook dat ouders voeding kunnen
geven aan zaken die besproken worden in de MR / OT-MR. Schroom dus niet als je iets kwijt wil. Spreek ons aan !
Wie zijn wij ? Ik ben de vader van Lotte uit groep 7, Anja is de moeder van Nynke uit groep 4 en Piet is de vader van Sjoerd uit
groep 4 en Marije uit groep 2. Kortom, breed vertegenwoordigd door de groepen heen.
Nieuws ! Kortgeleden op de zakelijke ouderavond is het al even aan de orde gekomen. De gemeente
heeft voornemens om de wijze van inzameling van oud papier in de gehele gemeente drastisch op de
schop te nemen. Het huidige plan is dat hierdoor de vergoeding aan scholen en verenigingen op termijn
in zijn geheel komt te vervallen. Een onprettig vooruitzicht omdat de
oud papier bijdrage een aardige bron van inkomsten is voor onze OR / school. Echter zijn wij met de
gemeente in gesprek om middels een andere zienswijze tot een prettige samenwerking te komen. Wordt
vervolgd!
Om toch alvast met een andere blik naar de toekomst te kijken gaan we kijken waar nog meer mogelijkheden liggen om op een door
de samenleving gedragen manier andere inkomstenbronnen aan te boren.
Eén daarvan is bijvoorbeeld de "Bag2 School" actie, waar u hieronder meer over leest.
Heb je verder nog leuke suggesties of plannen voor andere acties ? Laat het ons weten en stuur een mail naar deynset@primus.frl .
Rest mij jullie allemaal een fijne herfstvakantie te wensen .... en veel succes met het opruimen van de kledingkasten :)
Groet,
Sjouke Postma, voorzitter MR De Ynset
Bag2school
Wij willen dit schooljaar weer een Bag2schoolactie houden rond mei 2017. Veel mensen zijn nu bezig de
zomerkleding op te ruimen.. Wij zouden het zonde vinden als deze kleding wordt weggegooid. Wij
zouden graag deze kleding willen behouden voor de Bag2schoolactie. Als u het thuis niet kunt bewaren
omdat u te weinig ruimte heeft, kunt u het alvast op school brengen. U mag het dan neerzetten in het
lege lokaal. Het gewicht telt voor Bag2school! Dus hoe meer kleding we ophalen hoe meer geld we
binnen krijgen. Daar kunnen we weer leuke dingen doen voor de kinderen op school!
Dus alle buren, opa's, oma's, pakes en beppes, ooms en tantes ... ja werkelijk iedereen mag ingeschakeld worden om
de kleding bij ons in te leveren.

Buddyactiviteit
Maandag 3 oktober hebben we onze tweede buddymiddag gehad. Op deze dag hebben de kinderen allemaal
spinnen gemaakt van kastanjes. Het was een heel gepruts om alle pootjes er goed in te krijgen. Nu hangt de
school vol met spinnen. Op maandag 7 november is de volgende activiteit.
Inloopochtenden groep 1-2
De eerste inloopochtend heeft plaatgevonden op dinsdag 4 oktober. Ouders konden ’s ochtends met hun
kinderen verschillende activiteiten doen in de klas van groep 1-2. Het was erg gezellig. Het volgende moment is
dinsdag 1 november.
Zakelijke ouderavond
Op maandag 10 oktober heeft de zakelijke ouderavond plaats gevonden. Op deze avond heeft onze directeur Idzard Silvius een
presentatie gehouden m.b.t. natuurlijk leren. Daarna volgde het deel dat werd geleid door de voorzitster van de OR, Tialda Hoekstra.
Verschillende ouders werden bedankt voor hun inzet afgelopen jaren voor de OR/MR. De nieuwe ouders werden voorgesteld. In de
MR komen: Piet Hospes, Anja Sijtsema en Sjouke Postma. Wendy Mulder komt de OR versterken.
Gerda Schram heeft aan de hand van het financieel overzicht uitgelegd waar het geld aan uitgegeven is. De notulen van deze avond
staan op de website van de school.
Bijdrage OR en schoolreisjes
Elk jaar wordt er een bijdrage gevraagd door de OR voor het kamp en de schoolreisjes. Afgelopen maandag is in de zakelijke
ouderavond besloten om de bedragen ten opzichte van het vorige schooljaar gelijk te houden. De bijdrage van dit jaar bedraagt:
Groep 1-2,
€ 27,-Groep 3-4-5-6
€ 47,-Groep 7- 8
€ 69,-U kunt dit bedrag overmaken op: NL33RABO 033.07.06.411 t.n.v. OBS De Ynset te Rottum
Bezoek van de bibliotheek op school.
Op maandagochtend 3 oktober jl. is Djûke Elsinga van de bibliotheek in
Joure langs gekomen in groep groep 3-4. Zij heeft verteld over het boek:
“De slimste”. De kinderen hebben vol interesse geluisterd.
Groep 5-6-7 is deze zelfde dag naar het MIKS gebouw gegaan in Joure. Daar
heeft schrijfster Manon Sikkels verteld hoe het is om schrijfster te zijn. Ook
heeft ze verschillende boeken van haar laten zien.
Dinsdag 4 oktober jl. is Djûke Elsinga weer langs gekomen. Deze keer in
groep 1-2. Ze kwam als een oude mevrouw in de klas. Zij heeft verteld over
het boek: “Met opa is het feest!”
Opening
Op woensdag 5 oktober hebben we de
kinderenboekenweek geopend a.d.h.v. een oud
versje: “Coen waar is mijn schoen?”. Verteld en
gespeeld door Juf Hanneke en juf Margje.
Verschillende grootouders kenden dit versje nog.
Daarna gingen de kinderen met hun grootouders
langs de verschillende oude spelletjes die op het
schoolplein waren neergezet. De kinderen hebben
heerlijk touwtje gesprongen, spijker gepoept, gehoepeld, gesjoeld, blik gegooid, stelten gelopen, ezeltje prik en
met de diabolo gespeeld. Daarna stond er koffie en koek klaar voor de grootouders en konden de kinderen hun
fruit en drinken samen met hun grootouders nuttigen.. Het was een erg gezellige ochtend.

Naar het bos met Pake, Beppe, Opa en Oma.
Op dinsdag 11 oktober zijn we naar de Overtuin in Oranjewoud geweest. Om 10.45 uur vertrok de
gymbus met de kinderen en grootouders van groep 5 t/m 7 naar de Overtuin in Oranjewoud. Daar hebben
ze samen lekker gewandeld en naar herfstspullen gezocht voor de herfstknutsel van woensdag. Hele tassen
vol met mooie bladeren e.d. kwamen weer mee terug. Om 11.15 uur arriveerde de bus met kinderen van
groep 1 t/m 4 bij de Overtuin. Ook zij hebben samen met hun grootouder(s) gezocht naar herfstspulletjes.
Om 12.40 uur was iedereen weer terug op school. Het was een geslaagde dag! Voor herhaling vatbaar!
herfstknutsel
Op woensdagochtend 12 oktober hebben ouders van de OR de herfstknutsel voorbereid. Dit jaar gingen de
kinderen een krans maken. Ze konden de spullen die ze in het bos hadden gevonden, goed gebruiken.
’s Ochtends lag de tafel al vol met herfstspullen. Geconcentreerd waren de kinderen aan het werk. Er zijn
erg mooie kransen gemaakt. De herfst komt zo het huis binnen!
Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 12 oktober jl. was het eindelijk zo ver. We konden eindelijk gaan voetballen. Dit was een inhaaldag i.v.m. de tropische
warmte van 14 september. O.l.v. Geke Jonker en Anita Hettinga hebben de kinderen erg hun best gedaan. De eerste twee
wedstrijden hebben ze gewonnen. Ze zijn uiteindelijk derde geworden. Top gedaan! Het waren prachtige wedstrijden om te zien. Er
werd goed overgespeeld. Echt teamwork!!!
Oude foto’s en oude spullen
Op de grote tafels in de gemeenschapsruimte is een mooie hoek gecreëerd met oude spullen. Er staat al aardig wat op. Van een
oude koffiemolen tot houtjes om op te schaatsen. Ook hangt er een fotolijst met de foto’s van de meester en juffen van onze school
van toen ze jong waren. Wie is wie? Daar waren de meningen over verdeeld.
Vrijdag hebben wij de uitslag bekend gemaakt. Yolanthe en Jeffrey hebben gewonnen. Ze hebben een mooi spel gekregen.
Bezoek museum Joure
Op dinsdag 25 oktober van 9.30 – 11.00 a.s. gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 , en op woensdag 2 november van 9.30 – 11.00
uur gaan de kinderen van groep 5 t/m 7 naar het naar het museum in Joure. Het thema is: De Tijdmachine
Op deze dag komt Joure’s erfgoed aanbod. We komen via een route vol kleine activiteiten
langs alle werkplaatsen, pakhuisjes, drukkerij, klokkenmakerij, etc. vol techniek en
uitvindingen van 1900 tot 2016.
Het vervoer is rond voor groep 1 t/m 4 op dinsdag 25 oktober en voor groep 5 t/m 7 op
woensdag 2 november! Bedankt!
Studiedag Ambion leerkrachten
Op maandag 24 oktober a.s. hebben de leerkrachten een studiedag. Op deze dag zullen zij workshops volgen. Verschillende
workshops gaan over hoe wij als school willen zijn, sociale media, zijn wie je bent en de droomschool. Op naar een leerdag voor de
leerkrachten en een extra vrije dag voor de kinderen. Wij zien iedereen graag op dinsdag 25 oktober weer op school!
Nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 11 november hebben wij ons schoolontbijt. Op deze dag ontbijten de kinderen op school om 8.30 uur. De
OR organiseert deze maaltijd. Het is altijd erg gezellig om zo met elkaar te eten in de gemeenschapsruimte.
Belangrijke data:

Za. 15 t/m zo. 23 okt.

Ma. 24 oktober

Di. 25 oktober

Di. 1 november

Wo. 2 november

Herfstvakantie
Ambiondag. Studiedag voor de leerkrachten van Primus. De kinderen zijn deze dag vrij.
Museumbezoek Joure groep 1 t/m 4 van 9.30 – 11.00 uur (vervoer is rond)
Inloopochtend groep 1-2.
Museumbezoek Joure groep 5 t/m 7 van 9.30 – 11.00 uur (vervoer is rond)



Wo. 2 november



Vr. 11 november
Di. 15 november
Ma. 28 november

Onderwijsteammiddag team. Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Nationaal schoolontbijt.
Zorgvergadering. Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Contactavond (10 minuten gesprekjes)

Vr. 2 december

Sinterklaas op school.





Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 De agenda voor het hele schooljaar nu compleet op de site staat?
 Als u wat mist op de site dat u dat aan kunt geven bij juf Lenneke?
 De kinderen van groep 1 t/m 4 bezoek hebben gehad van Djûke Elsinga van de bibliotheek Joure?
 De kinderen van groep 5 t/m 7 naar Joure zijn geweest en kennis hebben gemaakt met schrijfster Manon Sikkels?
 We afgelopen weken vele grootouders op visite hebben gehad?
 Zij oude spelletjes hebben gespeeld en naar het bos zijn geweest?
 De beppe van Hessel heeft voorgelezen in groep 1-2?
 We na de herfstvakantie naar het museum in Joure gaan?
 U alvast kleren kunt verzamelen voor bag2school?
 We u allen een goede herfstvakantie wensen!!!
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

