
1 
 

Openbare basisschool 

       
                                                                                                                   Nieuwsbrief 5 

Midsland, 8 maart 2018 

 

Beste ouders en verzorgers,  

Herstel juf Arine / ziekteverlof meester Gert Jan 

Juf Arine, de vakleerkracht gymnastiek, heeft haar werkzaamheden weer volledig opgepakt na de 

voorjaarsvakantie. De aangepaste gymtijden op vrijdag bij meester Kees vervallen dus. De kleuters starten vanaf 

vrijdag aanstaande weer in de gymzaal met hun lesdag. Wij bedanken meester Kees en meester Nairn voor de 

vervanging. 

Meester Gert Jan is voor de voorjaarsvakantie ziek geworden. Hij heeft nu een periode van rust nodig. Op 

maandag, dinsdag en woensdag staat juf Marianne voor groep 3/4. Donderdag en vrijdagochtend komt juf Anna. 

Vrijdagmiddag is juf Janneke er. 

Early Years / IPC 

Voor de voorjaarsvakantie hebben we onze eerste Early Years en IPC-thema afgerond. Enthousiast en blij 

verrast hebben we heel veelzijdig gewerkt met de kinderen. Ze hebben veel geleerd over het thema, maar ook 

vaardigheden ontwikkeld en inzichten in hun leerwijze gekregen. Het is prachtig om te zien wat de motivatie en 

betrokkenheid is bij een dergelijke manier van onderwijs. Ouders zullen dat vast zelf ook thuis hebben 

opgemerkt. 

 

Ons tweede thema voor IPC gaat van start. Graag even aanvullen 

Groep 1/2 Welkom in de wereld 

Groep 3/4 Magische media – Communicatie 

Groep 5/6 Red de wereld! – Regenwouden 

Groep 7/8 Een leven lang fit 

Het start- en eindpunt zal in het vervolg verschillen, omdat de duur van de thema’s kan verschillen. Ouders  

ontvangen bij de start een brief waarin de inhoud wordt beschreven. 

 

Open week 19-23 maart  

In de week van 19-23 maart staan de deuren van onze school open voor onze eigen ouders en andere 

belangstellenden. Wij zijn trots op onze school en laten dat graag zien. En wij denken kritisch na over ons 

onderwijs nu en straks en handelen daar ook naar. Dat doen we graag met ouders samen. Wees welkom in de 

week van het openbaar onderwijs! En schikt dat niet? Maak dan een afspraak voor een ander moment. 

Mocht u mensen weten die belangstelling hebben voor onze school dan vragen wij u om hen te attenderen op 

onze activiteiten. 

Open lessen in de klas  

In alle groepen zijn ouders op deze dagen en tijden welkom in alle groepen met een maximum van 10 ouders 

per groep. We maken geen gebruik van intekenlijsten, zodat u vrij kunt kiezen 

Dinsdag 20-3 van 8.15-10.00 uur voor de groepen 1-4 

van 8.45-10.00 voor de groepen 5-8 

 

 

Woensdag 21-

3 

 13.00-14.15 uur voor Early Years 

en IPC m.u.v. groep 7/8 

Donderdag 

22-3 

van 8.15-10.00 uur voor de groepen 1-4 

van 8.45-10.00 voor de groepen 5-8 

 

13.00-14.15 uur voor Early Years 

en IPC m.u.v. groep 7/8 
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Vrijdag 23-3 gymles met juf Arine 

groep 1/2 8.15-9.00 

groep 3/4 9.00-9.45  

groep 5/6 10.00-10.45 

groep 7/8 van 10.45-12.00 

 

13.00-14.15 uur voor IPC alleen 

voor groep 7/8 

. 

Voorstelling groep 1/2 

Op vrijdag 16 maart mag groep 1/2 naar de dansvoorstelling  Lân fan Taal om 10.30 uur in het speellokaal.  

 

Groep 7/8 met de Landroverclub  21-3 

Groep 7/8 is uitgenodigd door de Landroverclub Terschelling om op excursie te gaan op 21 maart in de middag. 

Zij zijn om 15.00 uur weer terug op school. 

 

Groep 7/8 boomplantdag 22-3 

Op donderdag 22 maart heeft groep 7/8 de boomplantdag. 

 

Schoolavond “De virtuele wereld” op  

Op donderdag 5 april nodigen wij alle ouders en andere belangstellenden uit om vanaf 17.30 tot 19.00 uur 

de schoolavond bij te wonen in de gemeenschappelijke ruimte van ’t Schylger Jouw. Samen maken wij een 

reis in “De virtuele Wereld” waarbij elke groep een bestemming laat zien en horen.  

 

Excursies Staatsbosbeheer 

Op vrijdag 6 april heeft groep 5/6 een excursie van Staatsbosbeheer. 

Op woensdag 11 april is groep 5/6 aan de beurt. 

Donderdag 12 april gaat groep 1-4 op stap. 

 

Jo Krul-roeiwedstrijden op 11 april 

De jaarlijkse Jo Krul-roeiwedstijden vinden plaats op woensdagmiddag 11 april, van 14.45 tot 17.15 uur. Deze 

vinden plaats op het Meertje van Hee. Alle teams van alle scholen uit de groepen strijden tegen elkaar voor de 

Jo- Krul wisselbokalen. Er is al veel getraind en het wordt vast weer spannend. Publiek is altijd welkom en 

aanmoedigingen heel fijn. Nadere informatie volgt. 

Verkeersexamen groep  op 12 en 13 april 

Op donderdagmiddag 12 april en vrijdagochtend 13 april hebben de kinderen van groep 7 verkeersexamen. Eerst 

doen zij theorie-examen en dan het praktijkexamen. Wij wensen hen succes. 

IEP_eindtoets voor groep 8 op 17 en 18 april 
Op maandag 17 en 18 april hebben de kinderen van groep 8 de IEP-eindtoets. Nadere informatie volgt via de 

leerkracht. 

Koningsspelen 20 april 

Alle kinderen krijgen een ontbijt aangeboden door de Jumbo. Zij hoeven dus thuis niet te ontbijten. Zorgt u voor 

kleding die makkelijk zit en sportieve schoenen? Juf Arine, onze gymjuf, verzorgt sportieve activiteiten. Nadere 

informatie volgt. 

Data MR-bijeenkomsten 

Wietse Dahmes en Gossen Luidenga hebben dit schooljaar zitting in de oudergeleding van de MR. Maaike 

Adams vertegenwoordigt onze school in de oudergeleding van de GMR. 

Door de werkzaamheden van de MR-ouderleden moeten wij andere data plannen voor de MR vergaderingen 

• Donderdag 22 maart 16.00 uur 

• Woensdag 6 juni 15.30 uur  

• Woensdag 4 juli o.v.b. 

 

 

Belangrijke data 

vrijdag 16 maart Dansvoorstelling groep ½ 

week 19-22 maart  Open week met open lessen  
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woensdag 21 maart Excursie groep 7/8 Landroverclub Terschelling 

donderdag 22 maart  boomplantdag 

 MR- bijeenkomst op 16 maart 

vrijdag 30 maart Goede vrijdag, kinderen vrij 

maandag 2 april Tweede Paasdag, kinderen vrij 

donderdag 5 april 17.30-19.00 schoolavond 

vrijdag 6 april Excursie Staatsbosbeheer groep 5/6 

woensdag 11 april Excursie Staatsbosbeheer groep 1-4 

 roeiwedstrijd Jo Krul 

donderdag 11 april Excursie Staatsbosbeheer groep 5/6 

 groep 7 theorie verkeersexamen 

vrijdag 12 april groep 7 praktijk verkeersexamen  

maandag 17 april IEP-eindtoets groep 8 

dinsdag 18 april IEP-eindtoets groep 8 

vrijdag 20 april  Koningsspelen 

van 27 april t/m 6 mei Koningsdag en meivakantie 

 

 

Namens het team, 

 

Ellen Melchers 

Locatiedirecteur obs ‘t Hunnighouwersgat 


