Rottum, 02 maart 2015
De Lentefair komt eraan!
We gaan weer richting het voorjaar. De maand maart staat in het teken van de “Lentekriebels” met als afsluiting een lentefair
met een “soort van” bontejûn. Kortom er komt een leuke en gezellige periode aan.
Luizencontrole
Er is weer een luizencontrole geweest vandaag. Helaas zijn er luizen geconstateerd. De
ouders/verzorgers van deze kinderen zijn ingelicht. Daarom zal er op maandag 16 maart wederom
worden gecontroleerd door de luizencommissie.
Wilt u deze dag weer rekening houden met de haardracht van uw kind? (Geen gel en ingevlochten
haar svp)
Oproep om plaat te nemen in de luizencontrolecommissie.
Vanuit de luizencontrolecommissie kwam de vraag om wat extra hulp. Hoe groter de groep is, hoe
sneller de kinderen zijn gecontroleerd. Dat is voor iedereen fijn. Dus wie denkt, ik wil wel helpen kunt
u dit doorgeven aan Annet Althuisius of aan juf Lennek e. De controles vinden plaats op de eerste
dag na een vakantie en extra als er luizen zijn geconstateerd. Dit alles in dan in overleg met de
commissie en het team.
Dus geeft u op!
Buddy activiteit
Bij de buddyactiviteit van februari hebben de kinderen samen met elkaar gelezen uit een boek naar keuze. De buddydag van
maart staat in het teken van de lentefair. Ze gaan samen iets voor de markt knutselen.
Tennisles
Op dinsdag 27 januari heeft tennistrainer Jetse Jongsma tijdens de gymlessen van groep 3 t/m8 een
tennisles gegeven.
De donderdag voor de vakantie was het vervolg. Dit keer op de tennisbaan. Zo konden alle kinderen aan
de hand van verschillende spellen samen met elkaar tennissen. Bedankt Jetse voor de leuke lessen.
Jetse Jongsma geeft tennisles in Rottum. Als uw kind het leuk heeft gevonden en op tennis wil, kunt u
met hem contact opnemen.
Onrust in de school
We streven er op de Ynset naar om voor alle kinderen een veilige en leerzame plek te zijn. Helaas was dit
de laatste tijd in de bovenbouw niet voor iedereen van toepassing. We zijn druk bezig om het goede
gevoel weer terug te laten komen, want het is belangrijk dat iedereen met plezier naar school kan gaan.
Rapporten/contactavond
Op 9 februari hebben we de contactavond gehad. Voor groep 8 stond deze avond in het teken van het Voortgezet Onderwijs. De
adviesgesprekken vonden plaats aan de hand van de plaatsingswijzer. In de plaatsingswijzer staan de cito-gegevevens van
begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en spelling vanaf groep 6. De ontwikkeling van uw kind wordt op deze manier de
laatste 3 jaar gevolgd, zodat er een goed advies gegeven kan worden over het soort onderwijs dat uw kind na de basisschool kan
gaan volgen.
Tot vorig jaar hadden de kinderen in groep 8 de eindcitotoets in februari. Dit jaar is deze verplaatst naar 21 t/m 23 april. Het
advies moet echter voor 1 maart worden opgestuurd naar het voortgezet onderwijs. Als blijkt dat de eindcitotoets erg afwijkt van
het advies, kan deze nog altijd het al besproken niveau beïnvloeden.
Sociale media
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. Er wordt nog onderhandeld over de datum. De kans is groot dat het in april zal plaatsvinden. In
ieder geval na de lentefair.

Woensdag 18 februari (afscheid juf Reini en verjaardagen meester en juffen)
Afgelopen woensdag hebben de meester en juffen hun verjaardag gevierd. Bovendien heeft Juf
Reini deze dag officieel afscheid genomen van onze school en kan zij nu helemaal gebruik maken
van haar welverdiende pensioen.
Meester Silvius opende de dag op het schoolplein met een muzikaal begin. Daarna gingen we naar
de gemeenschapsruimte waar hij samen met Chananja Scholtmeijer van de OR een vraag/
antwoord verhaal vertelde in de vorm van een lied. Daarna kon het verjaardagsfeest beginnen in
de klas. Er werd van alles gedaan. Van pizza’s bakken, poppenkast spelen tot strijkkralen rijgen.
Om 11.00 uur kwamen we wederom in de gemeenschapruimte bij elkaar om juf Reini vanuit de
klassen cadeautjes aan te bieden en haar een lied toe te zingen. Juf Reini vond het allemaal heel
mooi.
Lentefair
Vanaf maandag 9 maart gaan we starten met de workshops in de klassen. 2 weken lang wordt er van alles gemaakt om dit later
op de voorjaarsmarkt te kunnen verkopen. Gelukkig hebben al veel ouders zich opgegeven. U wordt nog door ons benaderd voor
de definitieve hulp. Momenteel zijn we bezig met inventariseren. We kijken wat geschikt is om te maken in elke klas met de
daarvoor beschikbare hulp.
Schoolarts
Op dinsdag 17 maart komt de schoolarts en de schoolverpleegkundige op school voor de kinderen uit groep 7. De ouders krijgen
per post de gegevens thuis gestuurd. De schoolarts is laatst ook voor groep 2 langs geweest. De andere klassen gaan niet naar
de schoolarts toe.
Opendag Primusscholen
Op woensdag 18 maart is er open dag op onze school. Deze open dag is van 8.30 – 12.00 uur en is vooral bedoeld voor ouders
van kinderen die jonger zijn dan 4 jaar . Zij kunnen met hun kind(eren) deze morgen een kijkje nemen op onze school. In de
bijlage en website vindt u de flyer, die verspreid kan worden onder deze doelgroep. Kent u mensen die hier toe behoren, dan
horen we dit graag.
U als ouder/verzorger van een kind op onze school bent zelf ook welkom. U heeft de mogelijkheid deze dag in de klas te komen
kijken om een les van uw kind bij te wonen.
In de gemeenschapsruimte is er tevens de mogelijkheid om nog even na te zitten met koffie of thee en eventuele vragen te
stellen. Er is ook iemand van de OR aanwezig. Wees welkom!
Belangrijke data:
 Ma 23 feb t/m zon 1mrt
 Di 17 mrt
 Wo 18 mrt
 Wo 1 april
 Do 2 april
 Vr 3 april t/m 6 april
 Di 21 t/m 23 april


Voorjaarsvakantie
Schoolarts groep 7.
Open dag
UurCultuur groep 1-2
Lentefair (bonte avond)
Goede vrijdag t/m paasmaandag: kinderen vrij
Eind citotoets groep 8

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?
Wij ook afscheid hebben genomen van Lukas Meijer?
Hij is gestart op de Roerganger?
Op de website een formulier staat voor als u een vrije dag buiten de
schoolvakanties wilt aanvragen?
U deze kunt downloaden?
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

