Spoarsiker Nieuws
Nieuwsbrief april 2017

Belangrijke data:

Beste ouder(s)/verzorger(s),

18, 19, 20 april
Cito Eindtoets groep 8

Sinds een kleine drie weken ben ik werkzaam als directeur in
Echtenerbrug. Het zijn enerverende weken geweest waarin
de nadruk vooral lag op kennismaken met ouders, leerlingen
en het team. Het warme welkom, de gesprekken met
iedereen en het enthousiasme en de betrokkenheid van de
kinderen heb ik als heel waardevol ervaren.

21 april
Koningsspelen

Helaas ben ik vrijdag 21 april afwezig bij de Koningsspelen.
Dit komt door eerder geplande andere verplichtingen. Ik
wens alle kinderen, ouders en het team een hele mooie,
sportieve dag en daarna een hele fijne meivakantie!

22 t/m 30 april
Meivakantie
2 mei
Luizencontrole

Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van deze
nieuwsbrief en we zien elkaar weer op maandag 1 mei.

5 mei
Bevrijdingsdag, de
kinderen zijn vrij
15, 16, 17 mei
Schoolkamp groep 8
16 mei
Schoolreisje groep
3 t/m 7
18 mei
Spoarsiker nieuws mei
2017

Elisah van Zanden
Directeur P.C.B.S. de Spoarsiker
Aanwezig op dinsdag & vrijdag
directeur.despoarsiker@cbo-meilan.nl
Welkom op school
Wij willen onze nieuwe leerlingen op school van harte
welkom heten.
Mare Stoelwinder en Pepijn Bekema starten de komende
weken in groep 1.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne tijd toe.
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Luizencontrole
Tijdens de laatste luizencontrole zijn er helaas luizen
geconstateerd bij enkele leerlingen. De ouders van de
desbetreffende leerlingen zijn inmiddels op de hoogte
gebracht. Wilt u uw kind regelmatig blijven controleren
op hoofdluis? We hopen snel weer een luizenvrije school
te zijn!
Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe ouders die willen
ondersteunen bij het controleren op hoofdluis. Op
dinsdagmiddag (12.45 uur) na elke vakantie controleren
wij alle kinderen van groep 1 t/m 8 op luizen en neten.
Heeft u op elke dinsdagmiddag na de vakantie tijd om
ons te helpen, geef u dan zo snel mogelijk op bij Betty
Bootsma, 0514-541203.
Continurooster
Het tweede schooljaar waarin we werken met het
continurooster loopt alweer redelijk naar het einde toe.
De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel positieve
ervaringen opgedaan met het werken hiermee. Ook zijn
er vanuit onze kant een aantal verbeterpunten te
noemen. Graag willen we het continurooster met
ouders, leerlingen en het team evalueren. In de
nieuwsbrief van mei ontvangt u hier meer informatie
over.
Wel zijn we alvast aan het onderzoeken of het mogelijk is
ouders te betrekken bij het continurooster. U kunt
hierbij denken aan het meedraaien tijdens
pleinwachtmomenten of tijdens een lunchpauze. Dit
altijd ter ondersteuning van een leerkracht. Tegen een
vrijwilligersvergoeding is het mogelijk om hieraan mee te
werken. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u dat aangeven
bij Elisah van Zanden.
Avond 4-daagse 2017
Nog even en dan is het alweer zover, de avond 4-daagse!
Om elk jaar weer mee te kunnen doen is er een klein
team die bepaalde dingen voorbereidt en tijdens de
week van de Avond 4-daagse zorgt dat alles goed
verloopt. Dit team bestaat uit 4 personen.
Via deze weg doen wij dan ook een oproep naar
ouders/verzorgers die het leukt lijkt om te helpen bij het
organiseren van de avond 4-daagse.
Opgeven kan bij: Betty Bootsma, 0514-541203.

Welkom juf Elisah van Zanden

De Avond 4-daagse is dit jaar op
12, 13, 14 en 15 juni. Wanneer
uw zoon of dochter meeloopt
met de Avond 4-daagse wordt er
verwacht dat u minimaal 1x als
begeleiding meeloopt.
(Dit mogen ook opa, oma, pake,
beppe enz. zijn).
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Godsdienstige vorming – Trefwoord
De komende weken staan de tien woorden centraal. Niet zomaar woorden, het zijn tien
belangrijke afspraken. Deze afspraken zijn vertaald in tien woorden die kinderen kunnen
begrijpen, maar dat wil niet zeggen dat ze gemakkelijk te “doen” zijn.
Elke dag staat er een woord op de kalenderplaat dat vervolgens ook verbeeld is.
Met elkaar staan we er elke dag even stil bij. Wat betekent dit woord? Welke waarde heeft het?
Zo “ruiken” we in tien dagen even aan de TIEN WOORDEN:
lief, vrij, goed, rust, zorg, trouw, leef, genoeg, eerlijk, tevreden

Paasbrunch op donderdag 13 april 2017

Vandalisme
Op het schoolplein hebben we regelmatig last van
vernielingen. In overleg met de politie worden er nu
461 (verboden toegang) bordjes aangevraagd om dit te
voorkomen. Ook zullen er nieuwe huisregels opgesteld
worden en zijn we aan het onderzoeken of er
verlichting geplaatst kan worden. In de nieuwsbrief van
mei ontvangt u hier meer informatie over.

Programmeren in groep 7 & 8

Jarigen in april
9 april
Jelte Steenhuisen
10 april
Liana de Jong
10 april
Niels Koopman
17 april
Froukje Leffertstra
20 april
Joost v/d Meulen
20 april
Nora van Vliet
22 april
Mare Stoelwinder
26 april
Famke Scheffer

4 jaar
6 jaar
9 jaar
7 jaar
5 jaar
10 jaar
4 jaar
11 jaar

Jarigen in mei
3 mei
Sil Bangma
3 mei
Rianne de Haan
6 mei
Jan Willem Kragt
8 mei
Ilian Slump
9 mei
Gerrit Leffertstra
11 mei
Job Veenstra
16 mei
Lean Jetten
18 mei
Jasmijn van Eenige
19 mei
Georges Modderman
31 mei
Amarins Oostra

7 jaar
9 jaar
11 jaar
11 jaar
9 jaar
6 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
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Groep 7 & 8
De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8
hard gewerkt aan de eind CITO. Dinsdag begonnen ze
erg zenuwachtig, maar na 1 taak was dat alweer over.
Groep 7 heeft op dinsdag en woensdag les gehad van
juf Sylvia en op donderdag van juf Esther.
Na de vakantie zijn het nog 12 weken tot de
zomervakantie. De laatste weken voor groep 8 op de
basisschool. Dit zijn altijd bijzondere weken, het kamp
(15 t/m 17 mei) en de musical zorgen voor een mooie
afsluiter van de basisschool tijd.
De musical van groep 7 en 8 is besteld. Dit jaar hebben
we gekozen voor: “Help, we zijn het bruidspaar kwijt”,
de nieuwste musical van Spotlight. Ook dit jaar is er
weer een gratis app bij. Met deze app kunnen
leerlingen de scènes waarin ze spelen instuderen.
Startend als 'beginner' en eindigend als 'expert'. Ook de
liedjes kunnen aan de hand van de meezingvideo's met
de app worden ingestudeerd. Op elk moment en op
elke plek. Daarnaast zijn bij een Wifi-verbinding de
dansinstructie-video's af te spelen. Na de meivakantie
beginnen we met het verdelen van de rollen en kan het
oefenen gaan beginnen.
Voor de ouders hebben we een avond gepland op
dinsdagavond 9 mei om 19.30 uur. Op deze avond
verwachten wij alle ouders van groep 7 & 8 en gaan we
verdelen welke ouder waarmee kan helpen met de
musical. Zo hebben we decorbouwers, een
kledingcommissie, benodigdheden verzamelaars,
opbouwers, geluidsmensen, enz. nodig. Op deze avond
wordt uitgelegd waar u voor kunt kiezen en wat het
precies inhoudt. Ouders die niet (kunnen) komen
worden achteraf ingedeeld.
Voor het kamp van groep 8 hebben we dit jaar geen
rijders nodig. Juf Sylvia en Joke Jansma gaan mee op
kamp en rijden zelf. Groep 7 gaat dinsdag 16 mei op
schoolreis.
Communicatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de onderwerpen
uit deze nieuwsbrief? We horen het graag.
We stellen een open en directe communicatie met
ouders en verzorgers erg op prijs. Heeft u een vraag of
opmerking, aarzel dan niet om even binnen te lopen.
Wilt u een langer gesprek met de leerkracht of directie
dan is het verstandig om een afspraak te maken.
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