21 april 2017
Meivakantie!
Klinkt wat raar, meivakantie in april. Ondanks dat hebben we een weekje vrij. Hopen dat de
weergoden ons gunstig zijn gezind deze periode. Wij wensen iedereen een goede vakantie toe en
we hopen iedereen weer op maandag 1 mei terug te zien.
Welkom op school!
Op 4 april is Floris Volbeda 4 jaar geworden. Hij zit nu in groep 1 bij juf Margje en juf Inge. Wij
wensen hem een mooie tijd op de Ynset!
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 MiksWelzijn 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?
Juf Annelies en juf Amanda
Juf Lenneke is aanspreekpunt op onze school. Daar wordt zij één middag in de week voor uit geroosterd. In overleg met juf Annelies
was besloten om dit om te zetten in zo nu en dan een hele dag op de maandag. Dit is het afgelopen schooljaar een aantal keren
gebeurd. Vanwege langdurige lichamelijke klachten is juf Annelies deze week geopereerd. Haar herstel zal enige tijd duren. Daarom
moesten wij op zoek naar een vervanger voor juf Annelies.
Deze is gevonden in naam van juf Amanda. Zij heeft in januari jl. al eens eerder voor groep 5-6-7 gestaan. Om juf Annelies genoeg
rust te geven zal juf Amanda de rest van het schooljaar de maandagen van juf Annelies vervangen.
Zij komt op maandag: 8 mei, 15 mei, 29 mei, 12 juni en 19 juni a.s. Juf Amanda heeft er zin in! Juf Annelies wensen wij heel veel
beterschap toe en een goed herstel .
Kwink
De vorige keer stond, “ Denken aan een ander” op het programma. De komende tijd gaat het over “ sorry zeggen en dat je
“verantwoordelijk bent voor jezelf”. Hoe pak je dat aan? Wat kan je een volgende keer doen?
Tennisles
Op donderdag 16 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse tennisles voor alle kinderen van onze school o.l.v.
Roland Lucardie. Met verschillende spelvormen hebben de kinderen kennisgemaakt met tennis. Een aantal
kinderen hebben zich daarna opgegeven voor de tennislessen op de tennisbaan van Rottum. De eerste lessen
zijn al gegeven. Super om een sport te hebben in het dorp. Roland bedankt voor de leuke les!
Himmeldei
Vrijdag 24 maart jl. zijn wij de straat op geweest met handschoenen, vuilniszakken, veiligheidshesjes en
prikstokken om troep die niet in de natuur hoort op te ruimen. Er was zoveel opgehaald dat de container niet meer dicht kon. Rottum
is nu weer helemaal schoon. Deze Himmeldei geeft stof tot nadenken. Waarom gooien mensen spullen niet in de prullenbak?
Lammetjes kijken bij Sjoerd Hospes en op bezoek bij de boerderij van Luca Dijkstra.
Op 29 maart hebben de kleuters een bezoek gebracht aan de boerderij van Luca Dijkstra. De kleuters vonden het allemaal enorm
interessant. Op deze dag was Thijmen jarig en voor hem werd er op de boerderij gezongen. Ook hebben kinderen in een trekker of
op een koe gezeten. Tot slot kregen ze een diploma van de boerderij. Het was een geslaagde dag.
Op 31 maart gingen de kinderen van groep 3-4 lammetjes kijken bij Sjoerd Hospes. Ook dit was erg leuk. Iedereen mocht een
lammetje vasthouden. Bedankt fam. Dijkstra en fam. Hospes voor de gastvrijheid. De kinderen vonden het geweldig!

UurCultuur groep 1-2
Op vrijdag 7 april zijn de kinderen van groep 1-2 naar Joure geweest om naar de voorstelling “ Boer Boris te kijken.
Het verhaal gaat over: “ Boer Boris woont op een boerderij. Hij heeft allerlei dieren, machines en een moestuin. Vandaag krijgt hij
een bijzondere brief. Er komen twee inspecteurs op bezoek. Oei, dat is spannend! Boer Boris moet het beste van zichzelf en de
boerderij laten zien. Maar wat is het beste? Zusje Sam schiet te hulp en samen gaan ze keihard aan het werk.”
Het was een mooie voorstelling.
Buddymiddag
Donderdag 10 april hadden wij onze buddymiddag. Op deze middag hebben de kinderen
samen een kip gemaakt. Dit in het kader van de Paasdagen. Ze hebben weer mooie creaties
gemaakt. De kippen hangen verspreid in de school. De volgende buddymiddag is maandag 1
mei a.s.
Paasmiddag
Donderdag 13 april hebben wij onze paasmiddag gehad. ’s Middags gingen alle kinderen in de
klas aan de slag met een Paasknutsel. Ondertussen liepen er buiten twee Paashazen (Tialda en Grietje) rond die eieren aan het
strooien waren. Deze moesten natuurlijk weer worden teruggevonden. Het was een geslaagde dag.
Verven van de school.
Na de Paasmiddag kwamen de eerste helpers in schilderkledij om onze school van een mooi fris wit kleurtje te voorzien. We zijn met
de middagploeg begonnen in de kleuterhal. Vanaf een uur of half 7 startte de avond ploeg. Zij hebben de hal bij groep 5-6-7 van een
fris nieuw laagje verf voorzien. De school ziet er een stuk frisser uit na het schilderen. Schilders bedankt voor het helpen!
Koningsdag
Vandaag, vrijdag 22 april, vierden wij onze koningsdag! Deze dag begon met een ontbijt. Daarna hebben wij
de opening van het jeugdjournaal gezien. Na het dansen en zingen van OKIDO werden de groepen verdeeld
en konden de koningsspelen beginnen. Er waren weer mooie spelletjes neergezet. Ouders en leerkrachten
hebben de spelletjes begeleid. De kinderen hebben in heterogene groepen de spelletjes bezocht. Het was erg
gezellig om zo met elkaar te bewegen. Bedankt voor het helpen!
Dodenherdenking
Op 4 mei a.s. worden de doden herdacht van de tweede wereldoorlog. Ook in ons dorp vindt er bij de
begraafplaats een herdenking plaats. Vanuit de bovenbouw zullen een paar kinderen een gedicht of verhaal
voorlezen De dodenherdenking begint om 20.00 uur. Het is wenselijk om wat eerder aanwezig te zijn. Na de
herdenking kan er nog wat gedronken worden in het dorpshuis. Daar zullen ook verschillende werkstukken
liggen van kinderen van groep 5-6 en 7.
Avondvierdaagse
Van maandag 15 t/m donderdag 18 mei 2017 is de avondvierdaagse in Heerenveen.
Afstanden: 5 en 10 kilometer
Start: Sportstad Heerenveen, ingang zwembad aan de Abe Lenstra Boulevard.
Starttijden: Alle afstanden om 18.00 uur ( De laatste avond om 18.45 uur)
Er mag één avond gemist worden. Ook kan er meegelopen worden voor een dagspeld.
De wandelaars zullen op de slotavond, 18 mei, feestelijk worden onthaald door vier muziekkorpsen. Belangstellenden kunnen aan de
route gaan staan om de wandelaars te begroeten of een attentie te geven. We lopen dan over de Dracht door het centrum van
Heerenveen.
De organisatie is in handen van Yvonne Dijkstra en Nynke Nauta.
Schoolfotograaf
Op 22 mei a.s. komt de s choolfotograaf weer op school. ’s Ochtends vanaf 8.30 uur kunnen de kinderen met
hun broertje(s) en/of zusje(s) op de foto. Ook kinderen die nog niet op school zitten mogen bij de broertje(s)
en/of zusje(s) op de foto.
Nadat de broertjes en zusjes op de foto zijn geweest worden de kinderen individueel op de foto gezet. Tot slot
zullen er groepsfoto’s worden gemaakt. Na ongeveer een week zullen de foto’s met een code online worden
gezet zodat u de foto’s van uw kind kunt bekijken. U kunt dan zelf een keuze maken welke foto’s u wilt bestellen.

Survivalrun de Knipe groep 5 t/m 8
We gaan weer naar de survival in de Knipe dit jaar! Dit is dinsdag 30 mei a.s. We vertrekken om 13.50 uur
van school. De eerste start is om 14.45 uur en de tweede start om 14.50 uur. Wij hebben daar wel
begeleiding nodig. Wie wil mee lopen? Ook hebben wij vervoer nodig. Wie wil er rijden? U kunt zich
opgeven bij juf Lenneke: Lenneke.vanderheide@primus.frl; Wij hopen weer op een superdag!
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!
De inloopochtenden
De inloopochtend van vrijdag 5 mei is komen te vervallen i.v.m. een vrije dag op bevrijdingsdag. Deze dag zal worden ingehaald op
vrijdag 12 mei 2017.
De andere inloopochtenden zijn: vrijdag 2 juni en vrijdag 7 juli 2017.
De schoolreisjes van groep 1 t/m 6 en kamp groep 7.
 Di. 6 juni 2017
Groep 3 t/m 6
 Do. 22 juni 2017
Groep 1 en 2
 Wo. 21 juni t/m vr. 23 juni 2017
Groep 7

Julianatoren, Apeldoorn
De Drentse koe, Ruinerwold
Met de boot door Friesland

Groep 1-2 gaat met auto’s, groep 3 t/m 6 gaan met een dubbeldekkerbus samen met groep 3 t/m 6 van OBS de Schakel uit
Rotsterhaule. Groep 7 gaat met de boot.
Belangrijke data (incl. vrije dagen april en mei)

Ma. 24 t/m vr. 28 april
Meivakantie

Do. 4 mei
Dodenherdenking 20.00 uur

Vr. 5 mei
Bevrijdingsdag (De kinderen zijn vrij deze dag)

Do. 25 en vr. 26 mei
Hemelvaartsdagen (De kinderen zijn vrij deze twee dagen)

Di. 30 mei
Survivalrun in de Knipe groep 5-6-7

Ma. 5 juni
Tweede Pinksterdag

Di. 6 juni
Groep 3 t/m 6 op schoolreisje naar Julianatoren.

Vr. 9 juni
Bonte avond
Vrije dagen van juni t/m juli 2017
 Do. 15 juni
 Do. 6 juli
 Do. 20 juli
 Vr. 21 juli t/m vr. 1 september

Zorgvergadering. Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
OT vergadering. Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur.
Laatste schooldag. Alle kinderen zijn vrij vanaf 13.15 uur
Zomervakantie

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?
 Op maandag 22 mei de schoolfotograaf langs komt?
 Er ook broertjes en zusjes die nog niet op school zitten welkom zijn voor de foto?
 Dat deze kinderen meteen om half 9 op de foto komen?
 We een week meivakantie hebben in april?
 We iedereen een goede vakantie wensen!
 Er in de meivakantie een activiteitenprogramma is van mar en klif en deze is bijgevoegd als bijlage?
Met vriendelijke groet,
namens het team, Lenneke van der Heide

