20 juli 2017
Zomervakantie!
Vandaag is het eindelijk zover. De zomervakantie begint. Na een mooie laatste schooldag en het afscheid van juf Margje en juf
Roelie hopen we iedereen weer op 4 september te zien.
Welkom op de Ynset!
Vlak voor de zomervakantie is Stijn bij ons op school gekomen in groep 1.
Na de vakantie komen Jesse en Hiske in groep 1 en Laura en Marcel in groep 3 erbij. Veel plezier op de Ynset!
Kennismaken met juf Nienke
Even voorstellen.....
Beste kinderen, ouders en verzorgers van De Ynset.
Mijn naam is Nienke Roosjen, ik ben 43 jaar oud en woon samen met mijn man Rob en 3 zonen Sven (14),
Jens (12) en Mart (10) in Joure.
Van 1998 t/m 2015 ben ik werkzaam geweest op de Ynset te Rottum. Ik heb toen met veel plezier
lesgegeven aan alle groepen, waarvan de laatste 12 jaar, samen met juf Hanneke, aan groep 3 en 4.
De afgelopen twee jaar heb ik een uitstapje gemaakt naar It Haskerplak te Oudehaske. En nu ben ik weer
terug.
Veel kinderen en ouders ken ik nog. Dus het voelt nu weer als thuiskomen.
Ik kijk ernaar uit om met de nieuwe kinderen, ouders en verzorgers kennis te maken en hoop wederom een
leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan!
Tot ziens!
Kennismaken met juf Meiny
Een kennismakingsverhaaltje van een nieuw gezicht op de Ynset in Rottum.
Ik ben juf Meiny voor iedereen die mij straks tegenkomt, in mijn eigen wereldje Meiny de Heij - van der Schuit. Echtgenote, moeder
van 2 dochters en als ik dit schrijf bijna oma.
Ik ben sinds 1992 in dienst bij Primus. Heel lang als kleuterjuf, later in groep 3 en de laatste tijd weer juf van groep 2. Ik heb
gemerkt dat ik nu weer echt op mijn plek ben. Oude liefde roest in dit geval niet.
In de afgelopen tijd heb ik een paar keer meegedaan in groep 1/2 en dat is mij prima bevallen. Vooral de
eerste kennismaking op vrijdagochtend met de kinderen en hun ouders was heel hartelijk. Van juf Margje
heb ik al heel veel informatie over de school en de kinderen van de onderbouw gekregen en ik hoop dat
ik het straks allemaal nog weet. Samen met de kinderen, juf Inge en de andere collega's zal dat zeker
lukken.
Ik wil iedereen een fijne welverdiende vakantie toewensen met veel mooi weer zodat wel elkaar lekker
uitgerust in september weer terug zien.
Juf Meiny
Bezoek bibliotheek groep 3-4 en 5-6-7
Op dinsdag 4 juli zijn de kinderen van groep 3 t/m 7 naar de bibliotheek in Joure geweest. Daar hebben ze van de bibliothecaris een
uitleg gekregen over hoe de bibliotheek is ingedeeld. Daarna kregen ze opdrachten die over de bibliotheek gingen. Na die tijd zijn de
opdrachten besproken. Het was een leerzame ochtend.
Wisselmiddag
Op woensdag 12 juli hebben de kinderen een wisselmiddag gehad.
In groep 1-2 heeft juf Meiny lesgegeven. De kinderen van groep 2 gingen naar groep 3 en kregen les van juf Hanneke. Marcel en
Laura kwamen ook meedraaien met de wisseldag. Zij komen van een andere school en starten in het nieuwe schooljaar in groep 3.
De kinderen van groep 3-4 kwamen nu in groep 4-5 te zitten. Zij kregen les van juf Nienke. Het was leuk om alvast te kijken hoe het
zal zijn in het nieuwe schooljaar in de nieuwe groep.

Afscheid juf Margje, juf Roelie en meester Gerrit
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. .Daar zal ze minder voor de klas staan om thuis meer energie te kunnen steken
in haar eigen bedrijfje. Ook hebben we woensdag afscheid genomen van onze HVO leraar
Gerrit Halbersma. Hij gaat net als juf Margje ook met pensioen. Wij wensen iedereen een
goede toekomst toe!
De laatste schooldag
Vandaag was de laatste dag van het schooljaar 2016-2017. De dag startte met een
speurtocht langs de culturele punten van Rottum. De kinderen weten nu wat een Fang en
Fonder is. Ze zijn ook bij juf Margje langs geweest. Daar hebben ze tenten gebouwd. Terug
op school hebben we genoten van de heerlijke pannenkoeken. Tot slot was er een
afscheidslied voor juf Margje en juf Roelie. Ze kregen prachtige tekeningen en een
cadeautje van de kinderen, ouders, team en OR/MR. Daarna gingen de kinderen nog even
terug naar de klas om afscheid te nemen van de juf. Om 13.15 uur kwamen de kinderen uit
en is de zomervakantie begonnen. Velen hebben juf Margje daarna nog de hand geschud.
Zij gaat na de zomervakantie van haar pensioen genieten.
Voor het nieuwe schooljaar. School en pauze tijden
We werken met het continurooster. De kinderen komen vanaf 8.15 uur in de klas. De leerkracht is dan ook in de klas. Om 8.25 uur
gaat de eerste bel. Dit is het tijdstip waarop u afscheid kunt nemen van uw kind. Bij de tweede bel om 8.30 uur kan de leerkracht
met de les beginnen. Om 14.00 uur komen alle kinderen uit school. Uitzondering is de vrijdagmiddag. Dan is groep 1 t/m 4 om 12.30
uur uit. Groep 5 t/m 8 is deze middag wel tot 14.00 uur op school.
Op vrijdagmiddag gaan de kinderen van groep 5 naar het lokaal van groep 6-7-8.
We hebben door het continue rooster twee pauzes. De kleine pauze (fruitpauze) is van 10.15-10.30 uur. Om 10.10 uur pakken de
kinderen hun eten. Zij eten dit in hun eigen klas op. Daarna gaan zij om 10.15 uur naar buiten.
Alle kinderen eten (broodmaaltijd) ’s middags van 12.00 – 12.15 uur. Om 12.15 uur gaan de kinderen dan naar buiten. Om 12.30 uur
gaat de bel en gaan de kinderen weer terug naar de klas.
Voor het nieuwe schooljaar. Gymrooster
Dit gymrooster start in week 40. (maandag 2 oktober) Tot die tijd gymmen we op
het veld bij de school.
Maandagochtend 11.00 – 12.00 uur groep 6 t/m 8
Maandagmiddag 12.45 – 13.45 uur g roep 3 t/m 5
Donderdagochtend 11.00 – 12.00 uur groep 3 t/m 5
Donderdagmiddag 12.45 – 13.45 uur g roep 6 t/m 8
Voor de gym hebben ze een broekje, t-shirt en een paar goede stevige schoenen
nodig. (stroeve zool is prettig)
Lessen van het toanhus
Vorig schooljaar hebben de kinderen van groep 1-2 en 3-4 les gekregen in dans van juf Trudy. De kinderen van groep 5-6-7 hebben
tekenles gekregen van juf Esther.
Komend schooljaar zullen de kinderen van groep 3-4-5 muziekles krijgen. De eerste les zal zijn op woensdag 6 september en de
kinderen van groep 6-7-8 zullen theaterlessen krijgen van het toanhus. Om de week krijgen ze 10x een les.
Startgesprekken
Dit jaar zullen er voor alle klassen startgesprekken zijn. Dit is per kind een 10-minuten gesprek met als thema: “ Wat verwacht u
van het nieuwe schooljaar.”
Voor de andere gesprekken in het schooljaar, onze contactavond (10 – minutengesprekken) zullen nu ook de kinderen van groep 5
t/m 8 worden uitgenodigd. Dit met als doel om de kinderen te betrekken bij hun eigen ontwikkelingen. Een week van te voren
krijgt u de briefjes mee waarin u, uw keuze kunt aangeven. Dan kunnen we rekening houden met broertjes en zusjes bij het maken
van de planning.

Belangrijke data schooljaar 2017-2018

Vr. 21 juli t/m vr. 1 september
Zomervakantie

Ma. 4 september
Start schooljaar

Ma. 11 september
Info Ouderavond Classroom Exchange Program groep 8 op de Schakel 19.00 uur.

Ma. 25 september
Startgesprekken (10 – minutengesprek)

Di. 26 september
Info Ouderavond Myschoolnetwork groep 8 op de Ynset 19.00 uur.

Wo. 20 september
Schoolvoetbaltoernooi groep 6-7-8.

Wo. 4 oktober
Start Kinderboekenweek
Wist u dat......
 We een heel geslaagde laatste schooldag hebben gehad?
 We nu weer heel veel weten over de geschiedenis van Rottum?
 We heerlijke pannenkoeken hebben gegeten?
 Wij iedereen willen bedanken voor alle hulp?
 Juf Margje met pensioen gaat?
 Zij nu van haar vrijetijd gaat genieten?
 Juf Meiny nu groep 1-2 gaat draaien?
 Zij daar heel veel zin in heeft.
 Juf Roelie naar het Haskerplak gaat?
 Dat we ook van haar nu afscheid moeten nemen.
 Juf Nienke weer terug komt van het Haskerplak?
 Zij nu samen met juf Hanneke gaat lesgeven in groep 3-4-5
 Wij nu iedereen een heel goede zomervakantie toewensen!
 We iedereen graag weer terug zien op maandag 4 september!!!
Met vriendelijke groet,
namens het team, Lenneke van der Heide

