Rottum, 28 november 2014
De Feestmaand in aantocht!
We gaan haast de maand december in. Sinterklaas is weer in het land en op 5 december vieren wij Sinterklaas. Een tweetal
weken later is het al weer kerst. Een gezellige periode.
Luizencontrole
Op maandag 1 december vindt er weer een luizencontrole plaats. Nadat er deze week luizen zijn
geconstateerd. Het is raadzaam om uw kind regelmatig te controleren. Zo kan veel luizenleed
voorkomen worden.
Het is handig om deze dag geen bijzondere haarvlechten in te doen of te veel gel. Dit bemoeilijkt de
controle.
Buddy activiteit
Op maandag 3 november hadden we onze tweede buddyactiviteit. De kinderen hebben samen een gezelschapsspel gespeeld. Er
heerste een ontspannen en gezellige sfeer. Op maandag 1 december zal het volgende buddymoment plaatsvinden. De kinderen
gaan samen een gedichtje bedenken. In de tijd van Sinterklaas een zeer actueel thema.
Nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 7 november hebben wij in de gemeenschapsruimte ons ontbijt gegeten met alle kinderen van de
school. Met veel hulp van de ouders van de OR was het weer goed geregeld.
Techniek4U voor groep 7-8
In het kader van de techniek heeft groep 7-8 op vrijdag 14 november j.l mee gedaan aan een techniekevenement op het
Friesland College in Heerenveen. Om 7.45 uur zaten de kinderen van groep 7-8 met de begeleiding op de fietst. Bedankt Trea
voor het meefietsten. Daar aangekomen was het een drukte van belang. Onze groep begon in de grote hal met het maken van
een ventilator op zonne-energie. Daarna gingen weer naar de centrale hal voor een techniekquiz a.d.h.v. petje op en petje af. Tot
slot kregen we inzicht in de techniek van het trainen van dolfijnen, hoe werkt een achtbaan en in het ziekenhuis. Tot slot werden
er nog prijzen uitgereikt. Wij hebben een techniekrobot voor de hele klas gekregen voor het gemaakte werk.
Het was een leerzame ochtend.
Sinterklaassprookje groep 3 t/m 8
Op dinsdag 18 november zijn we naar het Sinterklaassprookje in het Posthuis geweest. De ouders hebben
ons daar voor de deur afgezet. Het toneelstuk heette: “De kleren van de keizer”. In de pauze kwam
Sinterklaas langs met twee Pieterbazen. Anne-Jitse mocht bij Sinterklaas komen. Hij had de dag ervoor zijn
pols gebroken. Van de Pieten kreeg hij een presentje mee als troost. Om 11.15 uur was het afgelopen en
zijn we weer door de gymbus op school afgezet. Het was een geslaagd sprookje.
Inspiratiemiddag
Op woensdagmiddag 19 november hadden alle medewerkers van Primus hun jaarlijkse inspiratiemiddag in Sint Nicolaasga.
Docenten vanuit de Stendenhogeschool gaven een presentatie over gedrag in de klas. Dit deden zij aan de hand van
toneelstukjes en het laten zien van filmpjes. Het was zeker een inspirerende middag.
AED

De herhalingscursus van de AED heeft maandagavond 24 november plaatsgevonden in het dorpshuis van
Rottum. Albertus Oosterhof heeft kort en krachtig alle facetten van de reanimatie en het gebruik van de AED
doorgenomen. Daarna konden wij het even oefenen. Als er in het dorp iets gebeurt krijgen deze mensen een
oproep om te kunnen helpen. Alleen diegene die aan de cursus hebben meegedaan hebben de code van het
AED apparaat dat naast de voordeur aan het dorpshuis hangt.

Techniek groep 5-6.
Op woensdag 27 november 2014 was groep 5/6 aan de beurt voor hun techniekworkshop. Ditmaal werd het op de Ynset
gehouden. Juf Janke, juf Elly en juf Hanneke hadden weer hulp van het Vakcollege ingeschakeld. 8 jongemannen assisteerden bij
het maken van een raketwagen. Zo kon aan het einde van de workshop een in elkaar gezette houten Hummer d.m.v een
opgeblazen ballon rijden. Al met al wederom een geslaagde workshop. We zijn blij met de samenwerking van het Vakcollege en
andersom is dat gelukkig ook zo.
Pepernoten bakken
Op woensdag 3 december gaan we pepernoten bakken. Er zijn nog wat oventjes nodig. Wie heeft een klein oventje te leen?
Dit kunt u op school in de gemeenschapsruimte neerzetten. Op woensdag kan deze ook weer mee terug
naar huis. Alvast bedankt!

Sinterklaasfeest

Op zaterdag 22 november is Sinterklaas in Rottum aangekomen. Op vrijdag 5 december brengt de Sint met
zijn twee Pieten een bezoek aan deze school. De Sint en zijn Pieten komen om 9.30 uur bij ons aan. Er staan
in de hal al mooie surprises. Regelmatig komen er nieuwe bij die door de Pieten op school worden gebracht.
Bibliotheek bezoek groep 3-4
Op donderdag 11 december gaat groep 3-4 naar de bibliotheek naar Joure. In het kader van kennismaking
krijgen de kinderen opdrachten in de bibliotheek. Het vervoer is geregeld voor deze dag.

Kerstfeest
Tijdens de laatste schoolweek van dit jaar werken we geleidelijk naar de kerst toe. Elke morgen vindt er een gezamenlijke
dagopening plaats in de gemeenschapsruimte, georganiseerd door steeds een andere groep.
Maandag 15 december begint groep 3-4 met een optreden, dinsdag 16 december groep 1-2. Woensdag 17 december is groep 56 aan de beurt en donderdag 18 december treedt groep 7-8 op. OP de dag dat uw kind optreedt, bent u uitgenodigd om te
komen kijken. Het is steeds van 8.30 – 8.45 uur. Donderdagavond sluiten we af met een gezamenlijke kerstmaaltijd. Dit gaat
deze keer anders dan u gewend bent. Ten eerste houden we het gewoon op school. (Dus niet in het dorpshuis) Het wordt
ditmaal een lopend buffet. We vragen u thuis een lekker hapje klaar te maken, samen met uw
kind(eren). Dit mag warm of koud zijn. Ideeën zijn bijvoorbeeld: Fruitspiesjes, gehaktballetjes,
minipizza’s, saladeschotel, worstenbroodjes, gebakken aardappeltjes of pannenkoekjes enz. (geen
toetjes)
Op een lijst in de gemeenschapsruimte (boven de open haard) kunt u aangeven wat u maakt. Dit ter
voorkoming van dubbele gerechten. U maakt iets voor ongeveer 10 kinderen klaar per kind. Hebt u dus
twee schoolgaande kinderen dan maakt u zo’n 20 stuks klaar. U kunt het gerecht brengen tezamen met
uw kind(eren). We vragen uw kind zelf een bord mee te nemen. Voor bestek wordt gezorgd. De
kerstviering duurt van 17.00 – 18.00 uur. U kunt tijdens deze viering wachten op het plein, waar
vuurkorven zullen staan en u een hapje en drankje aangeboden krijgt. Om 18.00 uur kunt u uw kind uit
de klas halen en de eventueel overgebleven hapjes mee naar huis nemen.
Vrijdag 19 december is dan echt de laatste schooldag. Na het opruimen genieten we van een
winter/kerstfilm. Om 12.00 uur komen ALLE kinderen uit. Dan begint voor iedereen de kerstvakantie.
Herinnering: Bijdrage OR en schoolreisjes.
Elk jaar wordt er een bijdrage gevraagd voor de OR en de schoolreisjes. De bijdrage van dit jaar bedraagt voor:
Groep 1-2,
€ 27,-Groep 3-4-5-6
€ 47,-Groep 7- 8
€ 67,-U kunt dit bedrag overmaken op: NL33RABO 033.07.06.411 t.n.v. OBS De Ynset te Rottum
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester, Gerda Schram (moeder van Anouk Schram)
Belangrijke data:
 Ma. 1 december
 Wo. 3 december
 Vr. 5 december
 Do. 11 december
 Ma. 15 december
 Di. 16 december
 Wo. 17 december
 Do. 18 december
 Do. 18 december
 Vr. 19 december

Buddyactiviteit
Pepernoten bakken.
Bezoek Sinterklaas
Bezoek groep 3-4 naar de bibliotheek in Joure.
Kerstvoorstelling groep 3-4
kerstvoorstelling groep 1-2
kerstvoorstelling groep 5-6
kerstvoorstelling groep 7-8
Kerstavond op school.
Alle kinderen krijgen om 12.00 uur kerstvakantie!

Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 De ouderavond van 5 november door te weinig deelname niet heeft plaatsgevonden?
 De kinderpostzegels zijn uitgedeeld?
 Niet alle pakketjes compleet waren?
 Deze later zullen zo spoedig mogelijk door de kinderpostzegelsmedewerkers worden toegestuurd?
 De uitleenmap van de schoolbibliotheek nu in groep 1-2 ligt?
 U deze altijd kunt ophalen als u boeken gaat lenen?
 Dit ook voor kinderen uit de andere groepen geldt?
 Er op school elke week “leefstijl” wordt gegeven?
 Dat dit gaat over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
 Dat hier thema’s in behandeld worden over: respect, omgaan met elkaar, pesten, gezondheid, enz.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

