Rottum, 31 januari 2015
Alweer bijna februari
De feestdagen hebben we al weer tijden achter ons gelaten.Tijd voor een nieuw feestje :onze verjaardagen worden op 18
feburuari gehouden. Ook nemen we afscheid van juf Reini op deze dag. Daarna werken we toe naar de lentefair/bonteavond op 2
april. Kortom er komen nog een heleboel feesten aan!
Luizencontrole
Na de kerstvakantie heeft er weer een luizencontrole plaatsgevonden. Er is deze keer geen enkele luis aangetroffen. Toch blijft
het raadzaam uw kind regelmatig te controleren.
Buddy activiteit
Direct na de kerstvakantie hadden we ook op 5 januari onze buddymiddag. We hebben andere buddy’s gemaakt. Dit om de
kinderen met meerdere kinderen kennis te laten maken. Dit keer stond het in het teken van een nieuwjaarswens. De sterren die
daarbij zijn gemaakt hangen in de gemeenschapsruimte.
Onrust in de school
Op de Ynset streven we ernaar om voor alle kinderen een veilige en leerzame plek te zijn. Hiervoor hebben wij richtlijnen. De
laatste tijd is dit wat in gedrang gekomen, vooral in de bovenbouw. Dat gaf een reden tot zorg. In het team, OR en MR is dit
besproken en hebben we met z’n allen de protocollen doorgenomen. Ook Ria Strikwerda, coördinator van de zorg in het cluster
Nannewiid was daarbij aanwezig. Daaruit is een plan gekomen. Deze is afgelopen woensdagochtend naar u gemaild.
Als u hierover nog vragen hebt, kunt u contact op nemen met onze directeur Idzard Silvius. In de volgende nieuwsbrieven laten
we dit thema regelmatig terug komen, zodat u op de hoogte bent van de gang van zaken in de school.
Nieuwe juffen
Vanaf 1 februari stopt juf Reini officieel met lesgeven. Zij zal in de twee weken erna zo nu en dan nog op school zijn. Juf
Machteld zal de uren van juf Reini gaan vervangen vanaf 1 februari. Zij werkt dan alle ochtenden in groep 5-6. Dat betekent dat
zij niet meer les gaat geven aan groep 7-8.
Afgelopen weken heeft juf Akke meegedraaid in groep 7-8. Toch hebben we besloten om voor een andere optie te kiezen. Vanaf
1 februari komt juf Irene elke maandag voor groep 7-8. Dat betekent dat juf Lenneke er dinsdag t/m vrijdag is.
Juf Irene is al de IB-er op onze school. Zij is dus geen onbekende in ons team.
UurCultuur groep 7-8
Op donderdag 22 januari zijn de kinderen van groep 7-8 naar de UurCultuur voorstelling in de
nieuwe Brede school in Joure geweest. Zij hebben naar de voorstelling: De zaak Vlaskamp
gekeken.

Twee rechercheurs die fout op fout stapelen krijgen een bijzondere zaak in handen. Ze moeten
onderzoek doen naar de moord op de puissant rijke voetballer Gregory Vlaskamp.
Vlaskamp is vermoord tijdens een feestje in zijn huis. Er waren gasten en personeel aanwezig.
Wie heeft het gedaan en wat was het motief?
Langzaam maar zeker wordt de zaak steeds ingewikkelder. De rechercheurs kunnen zich geen
fout meer permitteren. Dit is hun laatste kans.

De twee spelers namen de kinderen helemaal mee in hun zoektocht naar de dader. Een erg geslaagde UurCultuurvoorstelling.
Naar de brandweer met groep 5-6
Op vrijdag 23 januari heeft groep 5-6 een bezoek gebracht aan de brandweer in Heerenveen. Eerst konden de kinderen luisteren
naar de spreekbeurt van Bas om daarna op de fiets naar de brandweer te gaan. Zij hebben daar een rondleiding gehad. Er is veel
geleerd op het gebied van brandbestrijding maar ook over de andere werkzaamheden die de brandweer uitvoert. Leuk om daar
te mogen kijken!
UurCultuur groep 3-4
Op dinsdag 27 januari was het de beurt aan groep 3-4. Zij gingen naar de voorstelling “Hijs de zeilen” Van
danstheater ZiRR. Samen met twee matrozen gingen zij al dansend op zoek naar de schat. Het was een
voorstelling over het harde leven aan boord.

Het is in het jaar 1650, in de tijd van de Gouden Eeuw en de VOC bloeit als nooit tevoren. Het leven aan
boord was niet voor watjes. Er loerde altijd gevaar: stormen, windstiltes, maar vooral oppassen voor
zeepiraten. Een matroos moest daarom wel stoer, sterk en een beetje ruig zijn.

Tennisles
Afgelopen dinsdag heeft Jetse Jongsma onder de gymlessen van groep 3 t/m8 een tennisles gegeven. Verschillende onderdelen
die met tennis te maken hebben mochten ze oefenen in circuitvorm. Op donderdag 19 februari is de vervolg les op de tennisbaan
van Rottum zelf. Het is handig als de kinderen deze dag makkelijke kleren aan hebben en schoenen die geschikt zijn voor op de
tennisbaan.

Rapporten/contactavond
Op maandag 2 februari worden de rapporten weer uitgereikt. Hierin staan de vorderingen van de afgelopen periode. N.a.v. de
rapporten is er een week later de contactavond. Op deze avond kunt u 10 minuten met de leerkracht(en) spreken over het
rapport.
Om een goede indeling te maken, rekening houdend met broertjes en zusjes, zouden we graag de briefjes op donderdag 5
februari weer in ons bezit hebben. Op deze dag maken we de planning. Op vrijdag krijgen de kinderen het briefje weer mee naar
huis met de tijd.
Danslessen groep 3-4
Op dinsdag 3 februari starten de danslessen in groep 3-4. Dit wordt geleid door de dansdocenten van het toanhûs. Op het einde
zullen zij een schitterende dans kunnen laten zien. We zijn benieuwd.
Ouderavond
In de komende maand zal er een ouderavond plaatsvinden met als thema: “de sociale media”. Het is een fenomeen wat erg hard
groeit door de digitale technieken. Wat is de impact van dit medium? Vanuit bureau Halt is daar een project opgezet. Wij willen u
graag hierover informeren. Ook krijgen de kinderen uit groep 7-8 hier een les over. De exacte datum krijgt u zo spoedig mogelijk.
Verjaardag meester en juffen
Volgens traditie vieren alle meester en juffen op dezelfde dag hun verjaardag. Zo kunnen alle kinderen op
één dag feest vieren.
We beginnen met het zingen op het schoolplein. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas, waar de
juffen een feestelijk programma hebben voorbereid. Op deze dag hoeven de kinderen geen eigen eten en
drinken mee te nemen. Daar wordt voor gezorgd. Natuurlijk mogen ze verkleed op school komen!!
Op diezelfde dag nemen we met de kinderen afscheid van juf Reini. In kleine kring zoals juf Reini heeft
aangegeven. Ze is die dag aanwezig van 8.30-12.00 uur.
Lentefair
De winter is voor ons gevoel nog niet eens begonnen en we hebben het alweer over de lente! De maand maart zal voor alle
kinderen in het teken staan van dit thema. Door middel van leskisten en workshops werken we toe naar een levendige
voorjaarsmarkt waar iedereen onze zelfgemaakte spulletjes kan kopen. Aansluitend kan er die dag bovendien genoten worden
van leuke voorstellingen van elke groep.
De markt is niet alleen een leuke, maar helaas ook een noodzakelijke activiteit. De kas van de ouderraad
raakt door het dalende leerlingenaantal en een zakkende ”oud papierprijs” steeds een beetje leger. We hopen
dan ook dat deze markt een groot succes gaat worden.
De kinderen gaan zowel in de klas als in workshops zelf producten maken. Daarvoor kunt u alvast , samen met uw kind, het een
en ander verzamelen. Denk dan aan jam- /olvarit-/sauspotjes, kleurige snoeppapiertjes, grote gladde kiezelstenen,pastelkleurige
lintjes, stofjes, wolletjes, knopen enz.
Ook hebben we uw hulp op school nodig. Wie wil er helpen bij de begeleiding van de workshops of in de klas? In week 11 en 12
gaan we indien mogelijk elke middag aan de slag, van 12.30-14.00 uur. In de gemeenschapsruimte hangt een intekenlijst. Aan
de hand van die lijst gaan we kijken wat mogelijk is en krijgt u ter zijner tijd de nodige informatie.
Belangrijke data:
 Ma 2 februari
 Di 3 februari
 Za 7 februari
 Ma 9 februari
 Wo 18 februari
 Do 19 februari
 Ma 23 feb t/m zon 1mrt

Uitdelen rapporten.
Start danslessen (10x) groep 3-4.
Juf Machteld jarig
Contactavond (10 minuten gesprekken)
Team jarig! (verkleed op school)/ afscheid juf Reini
Tennisles tennisbaan groep 3 t/m 8.
Voorjaarsvakantie

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?
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

