17 februari 2017
Alweer voorjaarsvakantie!
Als is het nog geen voorjaar, we hebben toch voorjaarsvakantie. De afgelopen week hebben wij een mooie feestdag gehad. Vele
kinderen kwamen verkleed op school. Ook hebben we bij de buddyactiviteit met elkaar gelezen. Samen lezen is erg fijn.
Inloop
Op onze school hebben wij er voor gekozen dat ouders hun kind voor schooltijd in de klas mogen brengen. Dit is bedoeld vanuit het
sociale oogpunt.
De leerkrachten zijn rond 8.00 uur op school. Vanaf die tijd worden de laatste dingen klaar gezet voor de les en praten ze even bij.
U als ouder kan samen met uw kind vanaf 8.15 uur in de school komen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Dit is het teken dat u als
ouders afscheid neemt en dat de kinderen zich gaan voorbereiden op de les. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en kan iedereen rustig
starten met de les.
Bij de kleuters is het erg verleidelijk om bij uw kind op een kinderstoeltje te gaan zitten. Toch zouden we graag zien dat u dat niet
doet. Kinderen hechten grote waarde aan hun eigen stoel en het kan voor sommige kinderen een belemmering zijn om dan op hun
stoel te gaan zitten. Zo wordt er ruimte gecreëerd in de klas.
Kwink
Wij werken op onze school met de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren. Daardoor leren
kinderen zichzelf beter kennen, hun eigen talenten ontdekken, goed omgaan met anderen, sterk in
hun schoenen te staan. En nog heel veel meer belangrijke levensvaardigheden voor nu en later. In
de klas hangt een poster met het thema van die periode.
In deze periode gaan we aan de slag met:
Voor groep 1-2 en 3-4 is het thema “Speel eens met iemand anders” Oefenen met samenspelen:
Voor groep 5-6-7 “Ontdek de kracht van de ander” Samenwerken met verschillen.
Cursus Spelling en lezen en onderwijsteam vergadering
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 gehad. Op deze dag hebben we weer nieuwe informatie opgedaan. In een komende Onderwijsteamvergadering
zullen wij bespreken welke ideeën we mee gaan nemen in onze methode.
Op dinsdagmiddag 7 februari 2017 hebben wij van cluster Nannewiid onze Onderwijsteam vergadering gehad. We hebben het
gehad over het verzuimbeleid, normjaartaak en de formatie. Onze algemeen directeur Willem Jan Renkema heeft deze middag ook
vele vragen beantwoord.
Chilldag groep 5-6-7
Op vrijdag 10 februari was de tweede “chilldag” Op deze dag kwam Birgit in de klas proefdraaien. Zij komt na de voorjaarsvakantie
bij ons in groep 6. Deze dag begon met de gymles. Een bewegingsbaan. Daarna mochten de kinderen op hun I-pad. Er waren ook
veel zitzakken in de klas. Dat zit zoveel lekkerder dan een stoel…. Daarna hebben ze gezelschapsspelletjes gedaan. Tot slot hebben
we spelletjes met de hele klas gespeeld. Het was een gezellige dag.
Buddymiddag
Op 13 februari jl. hadden wij onze buddyactiviteit. Dit keer stond het in het teken van
samen lezen. Samen een boekje uitzoeken en dan een lekker plekje zoeken in de
school en lekker lezen met z’n tweeën. De kinderen hebben leuk samen gelezen.
Team jarig!
Woensdag 15 februari waren alle meesters en juffen jarig in de school. We begonnen
met de openingszang op het plein. Daarna hebben alle kinderen in de groepen leuke
dingen gedaan in de klas. De ochtend was zomaar om. Vele kinderen kwamen mooi
verkleed op school. Het was een gezellige dag!

Tekenles groep 5-6-7 van het toanhus
Groep 3-4 is begonnen met de lessen dans van juf Trudy. Groep 5-6-7 is woensdag 8 februari jl. gestart met de tekenlessen van juf
Esther Eggink. In de eerste les zijn ze aan de slag geweest met houtskool. Zij hebben een oog en/of een gezicht gemaakt. Juf Esther
komt om de week een les geven. Ze zal verschillende tekentechnieken tentoonspreiden. Dit duurt tot het einde van het schooljaar.
Snappet
Na de voorjaarsvakantie zal er in groep 5-6-7 gestart worden met de methode Snappet Dat zijn
educatieve programma’s op de I-pad of tablets. Op 1 maart zullen in ieder geval juf Lenneke en
juf Hanneke een uitleg krijgen van leerkrachten van de Basis die al werken met het
programma. We zullen ermee aan de slag! Vermoedelijk gaat groep 4 na de zomervakantie aan
de slag met Snappet.
Contactavond groep 1 t/m 6
Op maandag 6 maart a.s. vindt de contactavond plaats (10-mininuten gesprekjes) voor groep 1 t/m 7. U krijgt dan de mogelijkheid
om een gesprek te hebben over de vorderingen van uw kind tot dat moment.
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 maandag 27 februari a.s. aan uw kind meegegeven samen met het rapport. Dit briefje graag weer inleveren voor
donderdag 14.00 uur. Daarna maken we de indeling zodat de gesprekken met broertjes en zusjes goed op elkaar aan kunnen sluiten.
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.
Open dag OBS de Ynset
Op woensdag 22 maart 2017 hebben alle scholen van Primus open dag van 9.00 – 14.00 uur.
Onze school hoort ook bij Stichting Primus en zal dan ook open zijn. U als ouder/verzorger of als
toekomstig oriënterende ouder/verzorger mag deze dag de school en de klassen bezoeken. Er
staat koffie en thee klaar.
Voor het precieze programma krijgt u t.z.t. een uitnodiging. Hierop komt o.a. te staan welke
lessen en wanneer de lessen worden gegeven.
Himmeldei
Vrijdag 24 maart hebben wij onze himmeldei. Op deze ochtend lopen alle groepen door het dorp
met een prikstok, geel hesje en vuilniszakken. De kinderen gaan op zoek naar zwerfaval. We
hebben verschillende rondjes in het dorp. Groep 1 t/m 4 blijft in het dorp en groep 5-6-7 gaat
richting de Oude Binnendijk. Er wordt meestal veel afval gevonden. Zo maken we onze omgeving
weer mooi schoon. Daarna komt er altijd een evaluatie gesprek over de hoeveelheid afval die we
hebben gevonden. Een mooi stukje bewustwording.
Nieuwe leerlingen in groep 1, 3 en 6.
Na de voorjaarsvakantie verwelkomen we Birgit in groep 6, Nikai en Mirthe in groep 3 en Ylva in groep 1.
We wensen jullie een mooie tijd toe op de Ynset!

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
Belangrijke data:

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)

Ma. 13 maart
juf Annelies voor groep 5-6-7

Wo. 22 maart
Opendag OBS de Ynset 9.00 – 14.00 uur

Vr. 24 maart
Himmeldei

Ma. 27 maart
Zorgvergadering. Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
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?
 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

