12 november 2016
De Sint komt eraan!
Vandaag is de Sint in Nederland aangekomen. Volgende week19 november komt hij in Rottum aan. Op vrijdag 2 december vieren wij
op school het Sinterklaasfeest! We hebben er al zin in! Surprises kunnen vanaf 21 november in de gemeenschapsruimte worden
neergezet.
Juf Rina Franke en meester Idzard Silvius
Vlak voor de herfstvakantie werd bekend gemaakt dat juf Rina Franke directeur wordt van
cluster Nannewiid ( de Ynset, Het Haskerplak en de Schakel) In de week na de
herfstvakantie heeft de overdracht plaatsgevonden. Vanaf 1 november 2016 is juf Rina
Franke officieel directeur. Haar vaste dag op onze school is de donderdag.
Natuurlijk komt er nog een afscheid voor onze meester! Op het moment zijn we aan het
kijken naar een geschikte dag. Dit in samenwerking met de andere twee scholen van het
cluster. Als hier meer duidelijkheid over is, dan hoort u van ons.
Juf Hanneke
Op woensdagochtend 9 november jl. is juf Hanneke thuis van de trap gevallen. De dokter zei dat er niets was gebroken. Ondanks
dat is juf Hanneke wel bont en blauw en heeft verschillende kneuzingen. Ze doet even rustig aan. De kinderen van groep 3 t/m 7
hebben voor haar een zonnetje (3-4) en een bos bloemen (5-7) gemaakt. Juf Hanneke vond het erg leuk. Volgende week kan ze
gelukkig wel weer les geven.
De voordeur
Voor iedereen (ook voor ons) was het een grote verrassing dat de deurklink was veranderd bij de hoofdingang.
We hadden het er al wel over gehad in de MR en in het team. Na heel wat opties besproken te hebben ging de MR en het team
akkoord met het afsluiten van de voordeur. De vroegere voordeur zal dan weer de officiele voordeur (kleuteringang) worden.
Verschillende argumenten om het zo te doen waren: De school is aan die kant onbezet. Iedereen kan er zomaar in en uit lopen
(diefstal). Mensen die in de school moeten zijn komen in een “leeg” deel binnen. (ongastvrij) De activiteiten spelen zich af in de
“oude” lokalen. Met z’n allen bij elkaar. Toezicht op de gemeenschapsruimte en toiletten. (overzicht)
We zaten in het laatste st adium. Onze beslissing moest nog in de nieuwsbrief. Alleen was de aannemer sneller.
De aannemer was al gevraagd om te kijken wat er mogelijk was. Hij was zo enthousiast om het samen met een
andere klus meteen toe te passen. Meester Idzard was nog bezig met het regelen van een bordje (Ingang om de
hoek). Dit bordje hangt nu op de deur.
Hoe gaan we de deuren nu gebruiken?
Groep 1-2 gaat binnen en komt weer uit via de kleuteringang. De kinderen van groep 3 t/m 7 komen binnen via de
“Nooddeur”. Deze zit aan de andere kant van het gebouw. Zij verlaten het gebouw daar ook weer. Het is zo nog altijd
mogelijk te wachten bij de “oude” ingang. De kinderen lopen daar naar toe. Parkeren van auto’s is gelijk gebleven. Aan
de kant van de Binnendijk.
Excuses voor de verwarring. Wij hadden het graag eerst in de nieuwsbrief willen vermelden.
We zullen deze deurconstructie over een tijdje evalueren.

Sprookje Posthuis Heerenveen
Op vrijdag 25 november a.s. gaan wij met groep 3 t/m 7 naar het sprookje in het Posthuis in Heerenveen. Dit jaar wordt “Vrouw
Holle doet het weer!” ten tonele gebracht. Het sprookje duurt van 9.00 – 11.00 uur.
Om 8.30 uur brengt de gymbus ons heen. De gymbus kan ons helaas om 11.00 uur niet ophalen. Hiervoor moeten wij een beroep
doen op u.
Wie kan ons op vrijdag 25 november ophalen om 11.00 uur uit Heerenveen? U kunt u aanmelden bij juf Lenneke.
Lenneke.vanderheide@primus.frl;

Contactavond (10-minuten gesprekjes)
Op maandag 28 november vindt de contactavond plaats (10-mininuten gesprekjes) Er is in november nog geen rapport, maar u heeft
wel de mogelijkheid om een gesprek te hebben over de vorderingen van uw kind tot dat moment.
Het briefje met de uitnodiging voor dit gesprek, wordt maandag 21 november aan uw kind meegegeven. Deze kunt u weer inleveren
voor donderdag 14.00 uur. Daarna maken we de indeling, zodat alle gesprekken mooi op elkaar aansluiten.
Op deze avond is er voor groep 1-2 ook de inpakavond in het lokaal van groep 1-2. U kunt dan voor uw kind (groep 1-2) een
surprise knutselen. Het cadeautje wat er in komt, krijgt u van school. Heeft u hier meer vragen over dan kunt u contact opnemen
met juf Margje of juf Inge.
Buddyactiviteit
Maandag 7 november hebben we onze derde buddymiddag gehad. Deze keer gingen de kinderen aan de slag om een lantaarntje te
maken. Hier kunnen lichtjes in. Dat maakt het extra gezellig in de komende dagen.
Bezoek museum Joure
Op dinsdag 25 oktober zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 en op woensdag 2 november zijn de kinderen
van groep 5 t/m 7 naar het museum in Joure geweest. Het thema was: De Tijdmachine
De kinderen gingen samen met een ouder in groepjes uiteen. Met een routekaart werden de kinderen het
museum geleid. Zo kwamen we in het huisje van Douwe Egberts en in een oude drukkerij. Ook hebben
we veel koper en zilver gezien. De kinderen konden theezakjes met thee maken. Het was leuk om in het
museum geweest te zijn.
Nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 11 november hadden wij ons schoolontbijt. Om 8.30 uur haalden de oudere kinderen hun buddy op en zochten een plekje
in de gemeenschapsruimte. Alles was al netjes klaargezet door ouders van de OR/MR. Eierhandel Th. Visser uit Ouwsterhaule heeft
de eieren gesponsord. Dit werd erg gewaardeerd. Iedereen heeft heerlijk gegeten!
Bag2school
De actie loopt goed. Er zijn al veel zakken met kleding e.d. op school gebracht. Er kan natuurlijk nog meer bij. Dus als u oude
kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar aan elkaar), riemen, ceintuurs en handtassen heeft. Dan kunt
u dat in een vuilniszak bij ons op school neerzetten. Alvast bedankt!
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.
Belangrijke data:

Di. 15 november



Wo. 16 november
Ma. 28 oktober
Ma. 28 november

Zorgvergadering. Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Juf Hanneke naar een symposium Techniek in Assen. Juf Nicole vervangt deze dag.
Pepernoten bakken op school.
Contactavond (10 minuten gesprekjes) en inpakavond voor groep 1-2.



Vr. 2 december
Sinterklaas op school.

Do. 22 december
Kerstmaaltijd op school

Vr. 23 december
Krijgen alle kinderen (groep 1 t/m 7) om 12.00 uur kerstvakantie!

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?
 U nog steeds kleren kunt verzamelen voor bag2school?
 Er bij de laatste luizencontrole geen luizen zijn gevonden?
 Wij dit erg fijn vinden en de ouders die de controle uitvoeren bedanken voor hun inzet!
 Wij juf Hanneke beterschap wensen!
Met vriendelijke groet,
namens het team, Lenneke vd Heide

