Rottum, 27 maart 2015
Nog één week!
Het is bijna zover! Nog één week en we hebben de lentefair en bonte avond al weer achter de rug. De kinderen en de “hulp”
ouders zijn al druk bezig geweest om mooie artikelen te maken voor de verkoop!
De week van de lentefair: wat staat er komende week nog op de planning
Maandagmiddag:
Dinsdagochtend:
Dinsdag:
Woensdagmiddag:
Donderdagmiddag:

Kinderen groep 7-8 krijgen de flyers mee om uit te delen (skodoar route)
Generale repetitie (graag alle spullen en kleding mee deze dag)
Cup cakes bakken door de hele school heen o.l.v. juf Machteld.
Laatste workshops voor de lentefair.
Klaarzetten van de kraampjes in de school.

Donderdagavond 2 april:
Om 17.30 uur gaan de deuren open en kunt u bij beide ingangen van school een geldkaart kopen.
Deze kaart kost 5 euro en bevat 10 hokjes van elk 50 cent. Met deze geldkaart kunt u kopen wat u
wilt. De “verkopers” strepen het te betalen bedrag door op uw geldkaart. Het is de hele avond
mogelijk om (nieuwe) geldkaarten te kopen. De kraampjes staan in de klassen en gemeenschapsruimte. Ook kunt u in de
gemeenschapsruimte een hapje en drankje kopen. (o.a. een broodje knakworst!) Er wordt een indeling voor de kinderen gemaakt
wie wanneer achter de kraampjes mag staan om te verkopen. Deze indeling wordt u woensdag a.s. gemaild. De kinderen staan
niet de hele avond ingedeeld, zo kunnen ze ook zelf over de lentefair lopen
De kinderen werken dus niet met geld, maar zij kruisen op uw kaart het aantal vakjes aan van de prijs van het artikel. Deze
kaarten zijn te koop bij de twee verkooppunten in de school. Dit wordt georganiseerd door ouders.
Er zijn van te voren geen reserveringen mogelijk!. Het is een echte “uitverkoop” OP is OP en WEG is WEG!
U bent tijdens de lentefair verantwoordelijk voor uw eigen kind. Het team is wel aanwezig en loopt tijdens de fair
rond om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, samen met de OR/MR. Voor vragen e.d. kunt u altijd bij één
van hen terecht.
Om 18.45 uur is de lentefair afgelopen en kunt als ouders en andere belangstellenden een plekje gaan zoeken in het dorpshuis.
De kinderen gaan intussen naar de klas en verkleden zich daar. Daarna komen de kinderen binnen en nemen plaats voor in de
zaal, op de banken. Dit geldt voor alle kinderen die op de Ynset zitten. De andere kinderen zitten bij hun ouders/verzorgers in de
zaal. Omstreeks 20.00 uur is de bonte avond afgelopen en gaan de kinderen terug naar de klas. Daar kunnen ze dan worden
opgehaald. Tijdens de voorstellingen is de bar NIET open, na afloop wel.
Lentefair planning in het kort
17.00
17.15
17.30
18.45
18.45
19.00
20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

kinderen groep 7-8 op school.
kinderen van groep 1 t/m 6 op school.
opening lentefair (Verkoop)
einde lentefair
Ouders e.a. kunnen een plekje zoeken in het dorpshuis en de kinderen gaan naar hun klaslokaal.
Start van de bonte avond (volgorde: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en tot slot groep 7-8)
Einde Bonte avond. De kinderen gaan met hun juf terug naar de klas. Daar kunnen de kinderen hun bonte avond
kleding uit doen. Daarna kunnen de ouders/verzorgers de kinderen uit de klas halen.

Luizencontrole
Op het moment is de school luizenvrij! Om dit zo te houden is het wenselijk om uw kind regelmatig te controleren. Voorkomen is
beter dan behandelen.
Onrust in de school
Elke keer hebben we dit thema op onze agenda staan. Hoe meer we van elkaar weten hoe beter we de lijn kunnen doorzetten.
Zo’n onrust gaat nooit van de ene op de andere dag weg, maar we zien wel dat er weer meer plezier is in de school. In groep 7-8
werken we nu met een evaluatieschrift. Hierin kunnen de kinderen schrijven hoe de dag was. De goede dingen en de dingen die
beter kunnen. Een compliment voor een ander en een cijfer voor de klas en zichzelf. Elke laatste 10 minuten wordt hier aandacht
aan besteed. We eindigen de dag met het aan elkaar geven van de complimenten. Vanuit een positieve basis bereik je meer dan
vanuit een negatieve. We bouwen verder!
Afscheid juf Marloes
Juf Marloes heeft haar stage afgerond op onze school. Zij heeft afgelopen donderdag afscheid genomen van de groep. Ze is nog
bezig met een onderzoek. Daarom komt ze zo nu en dan toch nog even terug op onze school.

Opendag Primus
Op woensdag 18 maart j.l. was er voor alle scholen van Primus een open dag. Van 8.30 - 12.00 uur konden mensen onze school
bezoeken. Yke Bruinsma was vanuit de OR de gastvrouw voor deze ochtend. Verschillende nieuwe ouders zijn langs gekomen en
hebben een moment meegedraaid bij juf Margje in de klas. Het was een gezellige ochtend.
Tekenles Toanhûs groep 5-6
De tekenlessen van het toanhûs zijn begonnen in groep 5-6. In de komende tijd krijgen zij les o.l.v. een tekendocente. Op de
lentefair zijn de eerste tekeningen al te bewonderen.
UurCultuur groep 1-2
Op woensdag 1 april gaat groep 1-2 naar de UurCultuur voorstelling Nest “krijt” in RKBS het
Klimmerblad in Sint Nicolaasga.
De voorstelling gaat over Ooi en Vaar:

Op een dag belandt een heel vreemd dier bij de dierenbezorgservice van Ooi en Vaar. Het huilt,
kraait, heeft een luier om, lust geen wormen en vliegen kan het al helemaal niet...
Hoe gaan Ooi en Vaar hiermee om en wat gebeurt er als de echte ouders op de stoep staan?

Belangrijke data:
 Wo 1 april
 Do 2 april
 Vr 3 april t/m 6 april
 Wo. 15 april
 Di 21 t/m 23 april
 Vr. 24 april
 Ma. 27 april
 Ma 4 mei t/m 10 mei
 Do. 14 mei en vr 15 mei
 Di. 19 mei
 Do. 21 mei

UurCultuur groep 1-2
Lentefair (bonte avond)
Goede vrijdag t/m paasmaandag: kinderen vrij
Alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur i.v.m. inspiratiemiddag Primus.
Eind citotoets groep 8
Koningsspelen: ontbijt op school, sportochtend, 5 t/m 8 ’s middags gewoon les.
Kinderen vrij i.v.m. koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdagen (kinderen zijn dan vrij)
Schoolreisje groep 3 t/m 6 naar de dierentuin in Emmen.
Schoolreisje groep 1 en 2

Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 We op 2 april een lentefair hebben?
 Op 28 mei de schoolfotograaf op school komt?
 Deze ook foto’s maakt met broertjes, zusjes, ook als ze nog niet op school zitten?
 Er ook een groepsfoto wordt gemaakt?
 Groep 7-8 op van maandag 15 t/m 17 juni naar Ameland op kamp gaan?
 We nog naar ouders/verzorgers zoeken die in de luizencommissie willen?
 Deze controle na elke vakantie plaats vindt?
 We op die manier de school luizenvrij kunnen houden!
 Wij dat erg fijn zouden vinden!
 U zich op kan geven bij: deynset@ogprimus.nl
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

