21 maart 2017
De lente komt eraan!
Maart roert zijn staart. In dit geval met heel mooi lente weer. De ouders van de OR hebben de s chool al in
de lentestemming ge bracht. Nu wachten op de blaadjes aan de bomen en de lammetjes in de wei.
Informatieve workshops 10 mei a.s.
Er gebeurt veel in het leven van het opgroeiende kind. Daarom hebben we de handen ineen geslagen en
kunnen we u , in samenwerking met de Trieme, de Schakel, GGD jeugdgezondheid, SKIK kinderopvang,
sociaal wijkteam Fryske Marren en Miks-Welzijn een 3-tal workshops aanbieden. U bent bij deze uitgenodigd
om hieraan deel te nemen. De workshops vinden plaats op 10 mei 2017 in Yn ‘e Doarpsfinne te
Rotsterhaule. De volgende workshops worden aangeboden.
Media Wijsheid;
Voeding & Beweging;
Het Puberbrein
De inloop is om 19.15 uur. De start van de workshops is om 19.30 uur.
U kunt zich kosteloos voor twee workshops opgeven. Het is prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich opgeven bij
juf Lenneke. deynset@primus.frl; Wilt u dan ook aangeven met hoeveel u komt?
Verven van de school.
Het is menigeen al eens opgevallen dat de “witte” verf op de muren in de school wel weer eens mag worden opgefrist. Vanuit
Primus is er wel verf beschikbaar maar geen schilders…. Bij deze de oproep om op 13 april a.s. te komen helpen met schilderen. Er
is verf en verfmateriaal beschik baar. Net als bij de schoonmaakavond geldt: “Vele handen maken licht werk”. U kunt u opgeven op
e-mailadres. deynset@primus.frl; Graag met naam en de tijd dat u komt.
We gaan verven van 14.15 – 20.00 uur. De leerkrachten zullen zich over de dag verdelen. Het idee hierbij is
dat iedereen zo een uurtje kan helpen op het tijdstip dat het u het beste past.
Vorig jaar is de buitenkant enorm opgeknapt. Nu is het tijd voor de binnenkant. Op naar een super mooie
school!
Kwink
Vorige keer stond alles in het thema van spelen met een ander en samenwerken. In de komende tijd staat denken aan de ander op
het programma in alle groepen.
UurCultuur groep 3-4
Groep 3-4 is donderdag 2 maart 2017 naar de voorstelling “De snelste zebra- Harro van Lien producties!” in Joure geweest. Het
was een mooie voorstelling die door één persoon werd verzorgd. Hij kon zich veranderen in allerlei typetjes.
Snappet
Na de voorjaarsvakantie hebben de leerkrachten van groep 3 t/m 7 een cursus gehad m.b.t. het leren werken
met Snappet. Op maandag 1 maart zijn we begonnen. Het is even wennen, maar de kinderen vinden het heel
leuk. Wat de kinderen doen is te zien op de computer van de leer kacht zodat deze meteen kan zien of een
kind hulp nodig heeft of niet. Later zal worden gezien of er meer methodes op de Snappet worden gegeven.
Gezondheidsproject en Smaaklessen
Op dinsdag 7 maart hadden de kinderen van groep 1 t/m 4 les van studenten van MIKS. Zij hadden spelletjes op he t plein met als
thema gezondheid. De volgende dag hadden de kinderen van groep 3 t/m 7 les van studenten van het VHL m.b.t. gezond eten. Er
zijn heerlijke smoothies gemaakt en de kinderen hebben veel geleerd over gezond eten.
Techniekkist
Op dinsdag 14 maart zijn juf Hanneke en juf Lenneke naar het E-lab in Oudeschoot geweest. Daar kregen ze na een gedegen uitleg
van techniekspecialist Leen Faas een leskist van techniek. In deze leskist zit veel over het leren programmeren van groep 1 t/m 8.
We zullen zien wat de kinderen allemaal kunnen programmeren.

Open dag OBS de Ynset
Op woensdag 22 maart 2017 hebben wij onze open dag van 9.00 – 14.00 uur. U als ouder/verzorger of als toekomstig oriënterende
ouder/verzorger mag deze dag de school en de klassen bezoeken. Ike Bruinsma en Wendy Mulder zullen de gastvrouwen zijn. Er
staat koffie en thee klaar. Onze directeur Rina Franke is tot de eerste pauze aanwezig.
Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-6-7

8.30 uur

Kring – taal en rekenen

Taal – lezen

HVO / GVO

9.15 uur

Kring – taal en rekenen

HVO - GVO

Snappet rekenen - taal

10.00 uur

Afronden en fruit eten

Afronden en fruit eten

Afronden en fruit eten

10.15 uur

Buitenpauze

Buitenpauze

Buitenpauze

10.30 uur

Project Meten, bewegen en construeren
(rekenen)

Project Meten, bewegen en
construeren (rekenen)

Project Meten, bewegen en
construeren (rekenen)

12.00 uur

Middageten

Middageten

Middageten

12.15 uur

Buitenpauze

Buitenpauze

Buitenpauze

12.40 uur

Buddymiddag (bloemen maken)

Buddymiddag (bloemen
maken)

Buddymiddag (bloemen
maken)

13.45 uur

Afronden en afsluiten in de klas.

Afronden en afsluiten in de
klas.

Afronden en afsluiten in de
klas.

14.00 uur

De kinderen komen uit school.

De kinderen komen uit school.

De kinderen komen uit school.

Tennisles
Elk jaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 een tennisles op de tennisbaan in het dorp. Roland Lucardie zal de lessen verzorgen
op donderdag 23 maart a.s. Het is raadzaam de kinderen sportschoenen mee te laten nemen die geschikt zijn om op een gravelbaan
te lopen. De kinderen hoeven niet in hun gymkleren, maar het is wel handig als ze makkelijk zittende kleren aan hebben deze dag.
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 do rp 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.
Lammetjes kijken bij Sjoerd Hospes en op bezoek bij de boerderij van Luca Dijkstra.
Op 29 maart brengen de kleuters een bezoek aan de boerderij van Luca Dijkstra. Graag laarzen en kleren meenemen die tegen een
stootje kunnen.
Op 31 maart gaan de kinderen van groep 3-4 om 8.30 uur lammetjes kijken bij Sjoerd Hospes. Hiervoor hebben wij vervoer nodig.
Wie wil er rijden? U kunt zich opgeven bij juf Roelie: roelie.zijlstra@primus.frl;
Paasmiddag
Donderdag 13 april hebben wij onze paasmiddag. Op deze dag zullen de kinderen de door de Paashaas
gestrooide eieren zoeken. Verder maken de kin deren deze middag in de klas Paasopdrachtjes.
Schoolarts groep 2
Op dinsdag 18 april komt de schoolarts langs voor alle kinderen van groep 2. Als het goed is, krijgt u een uitnodiging van de
schoolarts thuis gestuurd.

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april zijn onze koningsspelen. Deze dag beginnen we met een ontbijt op school. De kinderen hoeven dus deze dag niet
thuis te ontbijten. Daarna gaan we gezamenlijk kijken naar de opening van de koningsspelen door Koning Willem Alexander op tv.
Na de opening zullen we buiten allemaal spelletjes gaan doen met elkaar. De organisatie van de spelletjes is in handen van Geke
Jonker en Anita Hettinga. We gaan voor een gezellige sportieve koningsdag!
Belangrijke data:

Wo. 22 maart

Vr. 24 maart

Ma. 27 maart

Ma. 3 april

Do. 13 april

Vr. 14 april

Ma. 17 april

Ma. 24 t/m vr. 28 april

Opendag OBS de Ynset 8.30 – 14.00 uur
Himmeldei
Onderwijsteamvergadering Nannewiid. Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Juf Roelie afwezig i.v.m. scrumteam Primus.
Paasmiddag
Goede Vrijdag!! De kinderen zijn vrij deze dag.
Tweede Paasdag. De kinderen zijn vrij deze dag.
Meivakantie (in de maand april)

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?
 Groep 1-2 op donderdag 22 juni op schoolreis gaat?
 Groep 3-4-5-6 op dinsdag 6 juni op schoolreisje gaan naar de Julianatoren in Apeldoorn?
 Groep 7 op kamp gaat met de boot op 21-22-23 juni 2017?
 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

