24 mei 2017
We gaan al naar het einde toe…..
De tijd gaat snel. We gaan al weer denken richting het einde van het schooljaar. Voordat het zover is, hebben we nog onze
schoolreisjes, het kamp, de bonte avond en bezoek aan het Noord Nederlands orkest door groep 5-6-7 en bezoek aan de bibliotheek
van groep 3 t/m 7. Nog veel op de planning de komende tijd!
Bonte avond 2017
Op vrijdag 9 juni a.s. hebben wij onze bonte avond. Dit jaar compleet anders dan andere jaren. Dit jaar
hebben wij nl. geen groep 8. Dus geen afscheid van de oudste kinderen van de school. Toen werd het idee
geopperd om een gezellige Hawaiiaanse barbecue te organiseren. Wie heeft er voor deze avond nog een
gasbarbecue te leen? Deze avond is van 17.00 – 19.00 uur, met uitloop tot 20.00 uur op het plein van de
school. In de bijlage de uitnodiging voor dit feest.
Juf Margje
Van juf Margje heeft u ondertussen een mail gekregen, waarin zij uitlegt dat zij stopt met werken. Zij gaat met vroeg pension aan
het einde van het schooljaar.
Wij vinden het erg jammer dat ze onze school verlaat. We snappen de keuze en wensen haar heel veel verder geluk toe!
Bij een afscheid hoort een feestje. We hebben het idee om dat te combineren met de bonte avond. Deze is dit jaar al anders van
opzet waardoor dit er erg goed bijpast. De kinderen krijgen onder de Hawaiiaanse barbecue workshops djembe aangeboden. Op
verschillende tijdstippen zullen de kinderen uit de verschillende groepen hier mee bezig zijn. Ook krijgt juf Margje op deze avond
haar afscheidscadeau van Primus, het team en de kinderen.
Formatie schooljaar 2017-2018
De formatie is voor 95% rond. Het voorstel voor de formatie staat op het punt om in de MR besproken te worden. Als het daar wordt
goed gekeurd wordt deze aan u, als ouders gepresenteerd.
Informatieve workshops 10 mei a.s.
Op woensdag 10 mei werden er in het dorpshuis van Rotsterhaule workshops gegeven m.b.t. Media Wijsheid; Voeding & Beweging;
en het Puberbrein. In verschillende groepen gingen de ouders uiteen met de workshopsleiders. Het was een enerverende avond.
Buddymiddag
Op maandag 1 mei hadden wij onze buddymiddag. In het kader van samenwerken door de bouwen heen hebben de kinderen deze
keer een zon gemaakt. Het koste heel veel geel en oranje papier, maar dan heb je ook een hele mooie zon! Zo gaan we stralend het
mooie weer in!
Dodenherdenking
Op 4 mei jl. hebben wij op de begraafplaats van Rottum de doden van de tweede
wereldoorlog herdacht. Dit vond plaats bij het graf van de verzetsman dhr.
Renkema. Naomi heeft de bloemen gelegd en Nick, Sietse Bart en Anne Jitse hebben
hun zelfgeschreven verhaal voorgedragen. Na die tijd konden de aanwezigen het
werk bekijken van groep 5-6-7. Zij hadden zich de afgelopen tijd verdiept in de
tweede wereldoorlog en hebben werkstukken, PowerPoints, verhalen geschreven en
platen gemaakt. Er waren veel mensen aanwezig deze avond die werd
georganiseerd door dorpsbelang.
Bezoek Excelsior
Op maandag 8 mei jl. hebben de kinderen van groep 5-6-7 o.l.v. Excelsior Ouwsterhaule kennisgemaakt met koperinstrumenten. Ze
mochten proberen om er geluid uit te krijgen en als dat lukte om dan ook nog verschillende tonen te laten horen. Als het uw kind
leuk lijkt om he te bespelen kunt u zich daar aanmelden. jeugdcommissie@excelsior-ouwsterhaule.nl; Het instrument krijgt u dan in
bruikleen. Muziek laat je horen!

Avondvierdaagse
Van maandag 15 t/m donderdag 18 mei 2017 hebben veel kinderen van de Ynset de avondvierdaagse in Heerenveen gelopen.
Er kon gekozen worden tussen de afstanden van 5 of 10 km. De start was bij het Abe Lenstrastadion. Het waren heel mooie dagen
om te lopen. Iedereen heeft het weer gehaald! Zo heeft iedereen weer een medaille erbij.
Schoolfotograaf
Op 22 mei jl. is de schoolfotograaf op school geweest. Eerst kwamen de kinderen op de foto met de broertjes en of zusjes die niet
op onze school zaten. Daarna waren de pasfoto’s van de kinderen aan de beurt en tot slot de groepsfoto’s. Tialda Hoekstra vanuit de
OR leidde alles in goede banen deze ochtend. Op naar super mooie foto’s!
Survivalrun de Knipe groep 5 t/m 8
Op dinsdag 30 mei gaan wij weer richting de Knipe voor de survivalrun aldaar. We vertrekken om 13.55 uur van school. De eerste
start is om 14.45 uur en de tweede start om 14.50 uur. Wij hebben ondertussen genoeg begeleiding en auto’s. We hebben er zin in!
Het is vrij om te komen kijken in de Knipe bij de run. Op naar een super mooie, sportieve dag!
Bag2school
Laatste kans! U kunt nog tot en met 31 mei a.s. de spullen inleveren op school. Op donderdag 1 juni
zal om 11.15 uur de kleding worden opgehaald. Dan is de actie echt voorbij.
Dus als u nog oude kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar aan elkaar),
riemen, ceinturen 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!
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Op dinsdag 6 juni gaan de kinderen en juffen van groep 3 t/m 6 op schoolreisje naar Juliatoren in
Apeldoorn. Dit jaar gaan ze samen met de kinderen van groep 3 t/m 6 van de Schakel uit
Rotsterhaule met de bus. Op het park zelf zullen de groepen uit elkaar gaan. We vertrekken om 8.30
uur en komen om 17.30 uur weer thuis. We hebben mooi weer en een goed humeur besteld!
Bezoek Noord Nederlands Orkest
Op donderdag 8 juni a.s. gaat groep 5-6-7 naar het NNO in de Lawei te Drachten. In de klas zullen er lessen worden
gegeven m.b.t. het thema van dit concert. We hebben voor deze dag nog auto’s nodig. Wie wil er rijden? We
vertrekken om 8.55 uur uit Rottum en hopen om 11.00 uur weer terug te zijn. U kunt zich opgeven bij juf Lenneke:
lenneke.vanderheide@primus.frl;
Groen Doen bij het Nannewiid
Op maandag 12 juni gaat groep 1 t/m 7 naar het Buitenlokaal “Bliid op ’t Wiid” aan het Nannewiid en doet mee aan Spelen tot je
groen ziet van 9.30 – 11.00 uur
Heerlijk spelen in de natuur. Een sportief spellencircuit afleggen, op ontdekkingstocht in de natuur naar kriebel en waterbeestjes,
plantjes en misschien wel een rustplek van een ree vinden! Hutten bouwen kan na afloop ook en misschien zelfs slootje springen.
Dat wordt vast leuk!
We willen graag dat de kinderen goed voorbereid zijn. Daarom een paar praktische tips.
* Doe oude kleren en stevig schoeisel aan. Bij regen zijn laarzen en waterdichte kleding nodig.
* Neem reserve kleren mee, want natte sokken en een vieze broek zijn bij deze activiteit normaal!!
* Neem ook zelf drinken en wat te eten mee.
Controleer het kind na afloop van de activiteit op tekenbeten. Teken kunnen nl. ziekten overdragen, zoals de ziekte van Lyme. Als de
teek korter dan 24 uur op de huid is, is de kans op besmetting klein.
Is het kind gebeten door een teek? De teek moet zo snel mogelijk verwijderd worden. Op het NHG artsennet staat een patiëntenbrief
(http://nhg.artsennet.nl, patiëntenbrief ‘Tekenbeet’) met informatie hoe je een teek kunt verwijderen en met achtergrondinformatie.
We hebben hier vervoer voor nodig om er te komen. Wie wil de kinderen brengen en halen en/of een groepje helpen begeleiden bij
deze activiteit? We vertrekken om 9.15 uur en komen rond 11.15 uur weer terug.
U kunt zich opgeven bij juf Roelie: roelie.zijlstra@primus.frl;

Lessen tekenen Toanhus
De kinderen van groep 5-6-7 zijn al vanaf maart bezig met tekenenlessen o.l.v. juf Esther. De kinderen hebben
gewerkt met houtskool en verf. Ze hebben de laatste keer prachtige kraaien gemaakt.
Op woensdag 14 juni zijn de kinderen uitgenodigd om een les op het toanhus te krijgen. Dat is een mooie afsluiter
van het project.
Om daar te komen hebben we vervoer nodig. Wie wil er rijden? We vertrekken om 10.30 uur en zijn om 12.15 uur
weer terug op school. U kunt zich opgeven bij juf Lenneke: lenneke.vanderheide@primus.frl;
Zorgvergadering
Op donderdag 15 juni a.s. hebben alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur. Op deze middag hebben wij als team ons zorgoverleg. Samen
kijken we terug naar de afgelopen periode. Wat hebben we gedaan in de klas? Wat zijn de resultaten? Hoe gaan we verder? Enz. Na
deze dag zullen de plannen weer worden bijgewerkt. Alles om de kinderen een zo goed mogelijke ontwikkeling te laten doormaken.
Kamp groep 7
Nick, Lotte, Sietse Bart en Susan gaan samen met juf Rina en juf Lenneke op kamp met de boot
van Juf Rina. We gaan ervan uit dat we natuurlijk mooi weer treffen! In deze 3 dagen zullen we
ons begeven op de Fryske Marren. Verder zullen we nog veel andere plaatsen aandoen. Op 22 juni
hebben wij bonte avond. Op deze avond zijn de ouders van groep 7 uitgenodigd om deze
voorstelling te zien. Daarna zullen we gezellig met elkaar barbecueën. U hoort natuurlijk van ons
waar de boot dan is aangemeerd. Op naar een bijzonder kamp!
De kinderen van groep 5-6 zullen worden opgevangen door een invaljuf/meester.
De inloopochtenden
Op vrijdag 12 mei is er weer een inloopochtend geweest. Kinderen uit groep 1-2 kunnen zo samen met hun ouders/verzorgers een
spelletje spelen in de klas. Het was weer een gezellig moment. De volgende inloopochtenden zijn vrijdag 2 juni en vrijdag 7 juli 2017.
Belangrijke data lopend schooljaar

Do. 25 en vr. 26 mei

Di. 30 mei

Ma. 5 juni

Di. 6 juni

Do. 8 juni

Vr. 9 juni

Ma. 12 juni

Wo. 14 juni

Do. 15 juni

Wo. 21 juni t/m vr. 23 juni

Do. 22 juni

Ma. 3 juli

Di. 4 juli

Do. 6 juli

Ma. 10 juli

Do. 20 juli

Vr. 21 juli t/m vr. 1 september

Hemelvaartsdagen (De kinderen zijn vrij deze twee dagen)
Survivalrun in de Knipe groep 5-6-7
Tweede Pinksterdag
Groep 3 t/m 6 op schoolreisje naar Julianatoren.
Bezoek NNO in Drachten groep 5-6-7
Bonte avond en afscheid juf Margje 17.00 – 19.00 uur
Bezoek Nannewiid in het kader van Groen Doen voor groep 1 t/m 7
Bezoek aan het toanhus voor een les tekenen voor groep 5-6-7.
Zorgvergadering. Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
Groep 7 op kamp met de boot.
Groep 1 en 2 op schoolreisje naar “De Drentse koe”
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?
Met vriendelijke groet,
namens het team, Lenneke van der Heide

