30 januari 2017
De maand januari is al weer ten einde
Na de kerstvakantie zijn we rustig opgestart. Nu zitten we al weer midden in de cito-toetsen. We hebben al weer een buddymiddag
gehad en de eerste UurCultuurvoorstelling is ook weer ten einde. We zijn weer lekker onderweg!
Bijdrage OR en schoolreisjes
Elk jaar wordt er een bijdrage gevraagd voor de OR en de schoolreisjes. Er zijn al veel betalingen binnen gekomen bij de
penningmeester, na de oproep in het begin van het schooljaar. Helaas is nog niet alles binnen. Als u nog niet hebt betaald, zou u dit
zo spoedig mogelijk willen doen? 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
Buddymiddag
Op de eerste schooldag na de kerstvakantie hadden we ’s middags de buddyactiviteit. De kinderen
hebben samen met hun buddy een mooie sneeuwpop gemaakt. Dit deden ze door mooie figuurtjes te
knippen in het witte papier. Daarvan werd een witte sneeuwpop gemaakt. Deze sneeuwpoppen
hangen in de gemeenschapsruimte om bekeken te worden.
Nieuwjaarsborrel
Op woensdag 11 januari werd vanuit Ambion (Primus Joure en de Basis uit Heerenveen) een nieuwjaarsreceptie gehouden. De
kinderen van groep 8 van de Westermeerschool verwelkomden ons. De directeuren van de twee stichtingen hebben ons een mooi
toekomstwoord gegeven. Daarna konden we onder het genot van een hapje en drankje nog even napraten.
UurCultuur groep 5-6-7
Groep 5-6-7 is naar de voorstelling “Mama Gazoline” geweest in de Hege Fonnen in Lemmer. Het kostte wat energie om het
vervoer rond te krijgen. Met wat kunst en vliegwerk is dat gelukkig toch weer gelukt. Bedankt.
Het ging over een waanzinnige achtbaanrit van een jongen en zijn moeder. De kinderen hebben een bijzondere voorstelling gezien.
8 lieve puppy’s op school
Bij de familie Hulzinga zijn er 8 weken geleden puppy’s geboren. Deze puppy’s hebben donderdag 26 januari
een bezoekje gebracht aan de kinderen van de school. Alle kinderen mochten de lieve puppy’s even aaien. Wat
waren ze lief. Binnenkort gaan ze naar hun nieuwe baasjes. Juf Inge wordt het baasje van één van de hondjes.
Dus zullen Allard, Tjardo en Doutzen dit hondje nog vaak zien.
Danslessen in groep 3-4
In februari starten op de maandag de lessen dans in groep 1-2. Dit wordt door juf Trudy gegeven. Zij is docente
bij het Toanhus. In tien lessen zal zij de kinderen kennis laten maken met dans.
Cursus Spelling en lezen.
Op maandag 6 februari 2017 hebben wij van cluster Nannewiid onze tweede studiedag m.b.t. de “Methodiek spelling en lezen”
o.l.v. José Schraven.
In de vorige bijeenkomst hebben wij ons verdiept in spelling van de onderbouw. De komende cursusdag zal gericht zijn op de
bovenbouw en de klankzuivere woorden. Na deze dag wordt gekeken hoe wij verschillende punten kunnen toepassen in onze eigen
methode. De kinderen zijn op deze dag vrij van school.
Onderwijsteamvergadering
Op dinsdagmiddag 7 februari 2017 hebben wij van cluster Nannewiid onze Onderwijsteam vergadering. In dit overleg zullen we het
hebben over het verzuimbeleid, normjaartaak en de formatie. Onze algemeen directeur is deze middag ook aanwezig.
De kinderen zijn deze dag vanaf 12.00 uur vrij van school.

Chilldag groep 5-6-7
Met groep 5-6-7 hebben we aan het begin van het jaar afgesproken om per kwartaal een chillmiddag te hebben. De eerste was op 6
oktober. Het tweede moment is nu vrijdag 10 februari 2017. Op deze dag mogen de kinderen hun eigen I-pad, laptop, zitzakken,
spelletjes e.d. meenemen.
Het blijft natuurlijk een eigen keuze of u deze spullen mee wilt geven.
Deze vrijdag gaan we wel gewoon om 8.30 uur naar gym. Dus gymspullen niet vergeten deze dag. We maken er weer een gezellige
dag van.
Team jarig!
Volgens traditie vieren alle juffen op dezelfde dag hun
verjaardag. Dit jaar is dat op woensdag 15 februari a.s.
Zo kunnen we met alle kinderen op één dag feest vieren. De
kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. Dat
maakt het extra feestelijk!
We beginnen de dag met het zingen op het schoolplein.
Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas. Waar de juffen
een feestelijk programma hebben voorbereid.
Op deze dag hoeven de kinderen geen eigen eten en drinken mee te nemen voor de kleine pauze. Daar zorgen de juffen voor. Wel
graag eten en drinken meenemen voor de middagpauze. We maken er met z’n allen een gezellige en feestelijke dag van!
UurCultuur groep 3-4
Groep 3-4 gaat donderdag 2 maart 2017 van 10.45 – 11.30 uur naar de voorstelling “De snelste zebra- Harro van Lien producties!”
in de EJ. Borgerschool in Joure.
Zebra wil iedere dag hardloopspelletjes doen. Hardrennertje, Sprinterdesprint, Vlugge Wilma, het is allemaal goed, als hij maar
keihard kan rennen en altijd kan winnen. Zijn vrienden zijn het zat! Een van zijn vrienden, Tijger gaat het hem vertellen: ”Zebra,
niemand wil tegen je rennen!” Even is het stil in het bos, heel stil. Maar dan schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet bang, zelfs voor
Niemand niet! Het hele bos en ver daarbuiten maakt zich klaar voor de wedstrijd van het jaar: Zebra tegen Niemand.

De snelste zebra van de wereld is een voorstelling over lelijk winnen en mooi verliezen.
En over vriendschap. En natuurlijk over het belang van een goeie schuilhut.
Om daar te komen hebben we vervoer nodig. Wie wil er rijden? We vertrekken om 10.15 uur vanuit Rottum. Om 12.00 uur zullen
we weer terug zijn op school. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van groep 3-4.
Belangrijke data:

Ma. 6 februari
Studiedag Cluster Nannewiid op de Schakel. De kinderen zijn vrij deze dag.

Di. 7 februari
Onderwijsteam vergadering op het Haskerplak. De kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Vr. 10 februari
Chilldag groep 5-6-7

Wo. 15 februari
Verjaardag van alle juffen op school.

Za. 18 t/m zo. 26 februari Voorjaarsvakantie

Ma. 27 februari
Uitdelen van de rapporten

Do. 2 maart
UurCultuur groep 3-4

Ma. 6 maart
Contactavond (10-minuten gesprekjes)
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 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?
 De actie nog lang niet is afgelopen en u de zakken in de hal bij het lege lokaal kunt neerzetten?
 Er oude kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar aan elkaar), riemen, ceintuurs en
handtassen in de tassen mogen?
 U iedereen mag inschakelen om spullen te verzamelen?
Met vriendelijke groet,
namens het team, Lenneke van der Heide

