23 juni 2017
Op naar de zomervakantie!
De schoolreisjes en het kamp zijn al weer achter de rug. Over vier weken hebben we al weer zomervakantie. Nu gaan we
op weg naar de laatste schooldag. Deze is ook wat anders dan gebruikelijk, maar wordt vast een erg gezellige dag!
Formatie schooljaar 2017-2018
In het kort hieronder de formatie:
Groep 1-2
juf Meiny (maandag t/m don derdagochtend)
Groep 1-2
juf Inge (donderdagmiddag en vrijdagochten d)
Groep 3-4-5
juf Nienke (dinsdag, woensdag en donderdag)
Groep 3-4-5
juf Hanneke (maandag en vrijdag)
Groep 6-7-8
juf Lenneke (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend)
Groep 6-7-8
juf Margriet (vrijdagmiddag en 1x per maand een hele vrijdag)
Ook komt er een klassenassistente voor een aantal uren per week. Dit zal juf Margriet zijn.
HVO en GVO
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les in HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) en GVO (Godsdienst)
De kinderen in groep 2 hebben een uitnodiging gekregen om te kiezen tussen deze twee vakken. De
lessen worden de laatste jaren op woensdagochtend gelijktijdig aangeboden.
De kinderen van groep 3 t/m 5 van 9.15 – 10.00 uur. De kinderen van groep 6 t/m 8 van 8.30 – 9.15 uur
De HVO lessen worden verzorgd door Gerrit Halbersma en de GVO lessen worden verzorgd door Theo de Jong.
U bent vrij om een keuze te maken.
Als uw kind die nu in groep 3 t/m 8 zit, zou willen wisselen van vak , dan kunt u dat doorgeven per mail of app aan juf Lenneke. Als
u geen wijziging doorgeeft zal uw kind automatisch weer bij het eerder gekozen vak komen.
Bezoek bibliotheek groep 3-4 en 5-6-7
Op dinsdag 4 juli gaan de kinderen van groep 3-4 en 5-6-7 naar de bibliotheek van Joure.
De kinderen van groep 5-6-7 gaan van 9.15 – 10.00 uur en de kinderen van groep 3-4 gaan er van 10.45 – 11.30 uur naar toe.
Om daar te komen hebben we vervoer nodig.
Wie wil rijden met groep 5-6-7. Geeft u dan op bij lenneke.vanderheide@primus.frl en
Wie wil rijden met groep 3-4. Geeft u dan op bij hanneke.vanderwal@primus.frl;
Alvast bedankt!
Bag2school
Vanaf de start van het schooljaar hebben we al kunnen sparen voor Bag2school. Elke week kwam er wel
weer een zak met textiel binnen. De OR heeft deze voor een groot deel op zolder gezet en een dag voor
het ophalen er weer af gehaald. De kinderen van groep 5-6-7 hebben al deze zakken naar de auto
gebracht. Het gewicht was dit jaar 988 kg en dat levert de school € 296,40,- op. Dit geld komt op rekening
van de OR. Dit geld komt ten goede aan activiteiten voor de kinderen van onze school. Zoals een museum
bezoek, UurCultuur, schoolontbijt enz. Bedankt voor het verzamelen!
Survivalrun de Knipe groep 5 t/m 8
De weergoden zaten ons dit jaar mee. Het was mooi weer! Om 14.45 uur ging de eerste groep van start. Om 14.50 uur ging de
tweede groep. De kinderen konden meteen de sloot in. Dat koelde lekker af. Daarna over netten en andere hindernissen. Het
looptempo lag dit jaar hoog. Niemand heeft gewandeld. De palletbrug was ook erg leuk. Daar hebben de kinderen lekker vaak
overheen gelopen. De eindhindernis was voor iedereen goed te doen. Via een buis gleden ze zo de bak in. FINISH!!! Bedankt
begeleiders! Na het douchen kon iedereen weer voldaan en moe naar huis. Het was een erg sportieve gezellige middag.
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Op dinsdag 6 juni zijn de kinderen van groep 3 t/m 6 op schoolreisje geweest naar Julianatoren samen met de Schakel. In een
mooie dubbeldekkerbus vertrokken we richting Apeldoorn. Het weer was ons niet gunstig gestemd en stapten dus met regen uit de
bus. Dat mocht de pret niet drukken. De kinderen renden en vlogen rond in het park. Om 12.00 uur werd het droog. Er ging zelfs
een zonnetje schijnen. De kinderen zijn in heel veel attracties geweest. Het was een geslaagde dag.

Bezoek Noord Nederlands Orkest
Donderdag 8 juni jl. zijn de kinderen van groep 5-6-7 naar het Noord Nederlands Orkest in de Lawei in Drachten
geweest. De Lawei is een mooi theater en verscheidene kinderen keken hun ogen uit. Het NNO speelde aan de hand
van de groep van Percossa klassieke stukjes die goed aansloten bij hun grappen en grollen. Het was een mooi
samenspel van het NNO, Percossa en de kinderen in het publiek.
Bonte avond 2017
Het was nog spannend of het droog zou worden na een hele ochtend en een groot stuk van
de middag regen gehad te hebben. Om 14.00 uur werd het droog en om 15.00 uur stonden
de ouders van de OR weer klaar om het plein om te toveren in Hawaiiaanse stijl.
Om 17.00 uur ging het feest beginnen. Vanaf 17.30 uur werden er djembévoorstellingen
gegeven door de groepen van de school. Ook was er een knutseltafel waar kinderen een
Hawaiislinger konden maken. De mannen van de barbecue hebben iedereen van een
broodje hamburger voorzien en de ouders van de OR hebben opgetreden als van deze
avond.
De verloting was ook weer een succes. Er waren weer veel prijzen gesponsord door
verschillende bedrijven in en rondom Rottum.
Bedankt daarvoor! Het was een gezellige avond! Het was ook de avond van het afscheid van juf Margje. Zij trakteerde de kinderen
deze avond op die mooie djembéworkshop en had verder voor het fruit en de salade gezorgd. Als dank kreeg ze 2 mooie grote
hortensia”s in mand cadeau. Ook op de laatste schooldag besteden we nog aandacht aan het afscheid van juf Margje en juf Roelie.
Groen Doen bij het Nannewiid
Op maandag 12 juni zijn groep 1 t/m 7 naar het Buitenlokaal “Bliid op ’t Wiid” aan het Nannewiid geweest om mee te doen aan: “
Spelen tot je groen ziet” Om 9.15 uur vertrokken we met een hele kudde auto’s naar het Nannewiid. Daar hebben de kinderen
heerlijk gespeeld, verstoppertje gedaan, op ontdekkingstocht geweest, naar weidevogels gekeken en hutten gebouwd. Het was een
leerzame en gezellige ochtend.
Lessen tekenen Toanhus
Op woensdag 14 juni zijn de kinderen naar het Toanhus geweest in Joure om daar een les in een echt tekenlokaal te krijgen. Zij
hadden allemaal een eigen schildersezel waar hun schilderij op stond. Zij hebben daar een mooie vis geschilderd.
Kamp groep 7
Groep 7 is van woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni op kamp geweest met de
boot van juf Rina. Op woensdag 9.00 uur stonden de kinderen klaar voor
vertrek. Iets over 9.00 uur waren we vertrokken. De eerste dag was
Terhorne de basisplaats. Daar hebben we eerst de tenten op gezet en zijn
we naar het strand geweest en hebben de kinderen gevist. Aan het einde
van de dag zijn we nog naar het dorp Terhorne geweest. De volgende dag
vertrokken we naar Sneek. Daar hebben we gewaterskied. Na het eten van
het ijsje vertrokken we naar de overnachtingsplaats Langweer.
Deze avond kwamen de ouders langs om daar met ons te barbecueën. Het was een erg
gezellige avond. Dag drie bestond uit ontbijten met heerlijke broodjes van de bakker,
opruimen en varen. Om 15.45 uur meerde de boot weer aan op de Welle waar de ouders
al stonden te wachten. Het was een zeer bijzonder en mooi kamp geweest!
Schoolreisje groep 1-2
Donderdag 22 juni zijn de kinderen van groep 1-2 naar de Drentse koe geweest. Het was
een mooie zonnige dag. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt met allerlei
spelletjes. Doordat het zo mooi weer was, waren er ook veel waterspelletjes. De kinderen
kwamen moe en voldaan weer naar huis. Het was een geslaagd schoolreisje!

Kennismaking groep 3
Op woensdag 12 juli gaan de kinderen van groep 2 kennismaken bij de leerkracht van groep 3.
Juf Meiny zal deze dag de kleutergroep draaien en juf Nienke komt zeer waarschijnlijk bij juf
Hanneke in de groep kijken.. Zo kan een ieder al vast kennismaken met de nieuwe juf. Het
wordt een spannende dag voor de kinderen.
De laatste inloopochtend
Op vrijdag 2 juni is er weer een inloopochtend geweest. Kinderen uit groep 1-2 kunnen zo samen met hun ouders/verzorgers een
spelletje spelen in de klas. De laatste inloopochtend van dit schooljaar is vrijdag 7 juli 2017.
Vervanging groep 5-6-7
Juf Lenneke heeft nog twee dagen uitroosterdagen voor het werk als aanspreekpunt. Deze twee dagen zijn: maandag 3 juli en
vrijdag 14 juli. Juf Marjan Bergstra zal deze twee dagen vervangen.
Uitdelen rapporten en contactavond (10-minuten gesprek)
Op maandag 10 juli a.s. vindt de contactavond plaats (10-mininuten gesprekjes) voor groep 1 t/m 8. 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. Het briefje met de uitnodiging voor dit gesprek zit in het rapport, dat uw kind maandag 3 juli mee
krijgt. 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.
Nog niet iedereen heeft het rapport ingeleverd op school. Als u het rapport nog thuis heeft liggen, wilt u dit komende week mee
naar school nemen. Alvast bedankt.
Een bericht van de schoolfotograaf:
Geachte heer/mevrouw,
Op 22 mei jl. zijn wij van Ukkie Foto bij u geweest om de schoolfotografie te verzorgen.
Helaas hebben we afgelopen week buiten onze invloed om een enorme server-crash gehad, waarbij verschillende “schrijfarmen” zijn
beschadigd. Hierdoor is het niet meer mogelijk voor ons om bij de bestanden te komen. Ook de back-up schijf is fysiek beschadigd.
De harde schijf is opgestuurd naar een internationaal, gespecialiseerd bedrijf in het terughalen van bestanden en repareren van
harde schijven. Helaas heeft dit bedrijf niet veel voor ons kunnen betekenen.
Bij uw school zijn alle individuele foto’s onherstelbaar beschadigd, maar het is mogelijk dat de groepsfoto’s nog wel goed zijn. Dit zie
ik aanstaande donderdag als de schijf weer terug is bij ons. Deze leveren we dan uiteraard zo spoedig mogelijk en gratis voor alle
leerlingen op uw school. Het houdt wel in dat de overige foto’s die we met zoveel plezier hebben gemaakt in uw en overige
instellingen op dit moment als verloren moeten worden beschouwd.
Voor ons bedrijf betekent dit een ramp en voor u als school is het ook enorm vervelend om veel ouders / verzorgers dit jaar teleur te
moeten stellen doordat we nu geen schoolfoto’s kunnen leveren.
Omdat de agenda helemaal vol zit tot de zomervakanties, is het helaas niet mogelijk voor ons om voor de zomervakantie nogmaals
bij iedereen langs te komen. De foto’s zouden ook nog moeten worden verwerkt en voor de schoolvakanties geleverd moeten
worden. Dit gaat helaas niet meer lukken.
Begin volgend schooljaar zou ook een goede optie zijn. Dit ook omdat er op uw school dit jaar geen schoolverlaters zitten.
Ter compensatie van deze uiterst vervelende zaak bied ik, u als ouders aan om een telefonische afspraak met ons te maken voor een
bezoek aan onze studio in Heerenveen. We hebben hier 2 dagen voor gereserveerd; zaterdag 9 en 16 september. Wij maken
dan, zonder opnamekosten, foto’s van de kinderen afzonderlijk, maar ook als men dat op prijs stelt van het gehele gezin. De foto’s
zullen dan uiteraard tegen dezelfde prijs worden aangeboden als de schoolfoto’s.
Met vriendelijke groet,
Ben Wiersma
Fotografie Wiersma,
Eurolaan 14-04,
8447 SM Heerenveen.
Tel.: 0513-682288

Afscheid juf Margje en juf Roelie
Aan het einde van het jaar is het ook helaas een tijd van afscheid. Juf Margje gaat met een welverdiend pensioen en juf Roelie gaat
lesgeven aan groep 3-4 op het Haskerplak in Oudehaske.. Wij wensen iedereen een goede toekomst toe!
Laatste schooldag
We gaan al weer naar het einde van het schooljaar toe. De laatste schooldag staat in het teken van een culturele speurtocht door het
dorp. In deze speurtocht gaan de kinderen langs het culturele erfgoed van Rottum. Bij elk onderdeel staat een ouder en deze vertelt
iets over het onderdeel. Daarna gaat de tocht verder. Tot slot komen de kinderen aan bij het huis van juf Margje waar ze hutten
gaan bouwen. Daarna lopen we gezamenlijk terug naar school.
Als we terug komen na de speurtocht eten we pannenkoeken. Deze worden thuis gebakken en warm naar school gebracht.
Na het pannenkoek eten nemen we gezamenlijk al zingend afscheid van juf Margje en juf Roelie. Dit zal rond 12.45 uur zijn.
Alle ouders/verzorgers zijn hierbij uitgenodigd. Daarna gaat iedereen nog even naar zijn/haar eigen klas. Om 13.15 uur komen de
kinderen uit school. Vanaf 13.15 uur kunt u nog afscheid nemen van juf Margje.
Voor deze dag hebben we uw hulp weer hard nodig.
Wie wil bij een cultureel erfgoed opdracht staan?
Wie wil een groepje begeleiden bij de speurtocht?
Wie wil er pannenkoeken bakken en die rond 12.00 uur op school brengen. (De bonnetjes kunt
u bij juf Lenneke inleveren in een envelop voorzien van naam en rekeningnummer)
U kunt zich opgeven bij juf Lenneke (lenneke.vanderheide@primus.frl;)
De kinderen hoeven deze dag geen fruit en/of drinken mee te nemen en ze mogen verkleed op school komen. (Deze kleding en
schoenen moet wel makkelijk zitten. Ze moeten er ook een tochtje mee lopen)
Belangrijke data lopend schooljaar

Ma. 3 juli

Di. 4 juli

Do. 6 juli

Ma. 10 juli

Do. 20 juli

Vr. 21 juli t/m vr. 1 september

Uitdelen van de rapporten
Bezoek bibliotheek groep 3-4 en 5-6-7.
OT vergadering. Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur.
Contactavond (10 minuten gesprekjes)
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?
 De foto’s van de schoolreisjes en het kamp op de website staan? www.de-ynset.nl
 Dit hele leuke foto’s zijn?
 Het super schoolreisjes zijn geweest?
Het een super kamp is geweest?
 We over vier weken al weer zomervakantie hebben?
 Dat al heel snel is….
 We iedereen graag weer terug zien op maandag 4 september!!!
Met vriendelijke groet,
namens het team, Lenneke van der Heide

