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ALGEMEEN:
NIEUWE LEERLINGEN
In maart is Roan de Ruiter op school gekomen: we wensen hem veel succes en plezier op de Meander!
WEL EN WEE
Juf Marieke en juf Patricia zijn aan het re-integreren. Zij zullen hun inzet de komende periode volgens
schema steeds verder uitbreiden. De vervanging blijft in handen van juf Anita en meester Arjen.
Juf Lisette heeft op dit moment een time-out, via een aparte brief bent u op de hoogte gesteld van de
vervanging. Wel willen nog benadrukken dat juf Gea buiten de groep naast juf Tanja betrokken zal
blijven bij groep 7b o.a. bij lopende trajecten. Tevens zullen de gesprekken voorlopig advies voortgezet
onderwijs (vanaf mei) zoveel mogelijk door juf Gea en juf Tanja gezamenlijk gevoerd worden.
KRENTENBAARD EN WATERPOKKEN
We hebben doorgekregen dat er waterpokken en krentenbaard is geconstateerd. Via de site van de
GGD kunt u hierover verdere informatie vinden.
TERUGBLIK:
VOETBALTOERNOOI
In maart hebben verschillende teams uit de bovenbouw meegedaan aan het jaarlijkse voetbaltoernooi.
Er werd een 1ste, en 2de en 4de plaats behaald. Gefeliciteerd, wij zijn trots op jullie!
AANKONDIGINGEN:
PARKEREN
We verzoeken u op de parkeerterreinen te parkeren en niet op de Dollard. Dit voorkomt gevaarlijke
situaties. Alvast bedankt voor de medewerking.
GESPREKKEN VOORLOPIG ADVIES VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP 7
In mei starten we met de leerlingen van groep 7 en hun ouders met de gesprekken over het voorlopig
advies voortgezet onderwijs. In deze gesprekken zullen we aan de hand van de plaatsingswijzer het
advies richting het voortgezet onderwijs verkennen en komen tot een voorlopig advies. U krijgt via de
leerkrachten (juf Heleen, juf Tanja / juf Gea) een uitnodiging.

PROJECT “SPORT JIJ OOK?”
Vanuit het sportbedrijf is er een project “Sport jij ook?”. In april zullen we dit vanaf groep 3 inventariseren. Leerlingen die niet sporten krijgen een informatiebrief mee naar huis.
AVONDVIERDAAGSE 13 T/M 16 MEI
Alle leerlingen hebben een informatiebrief met opgavestrook meegekregen. Op 8-9-10 april staan op de
bovenverdieping leden van de oudervereniging klaar om het opgavestrookje en geld in een enveloppe in
ontvangst te nemen. Lever het op tijd in.
ATLETIEK OP WOENSDAG 29 MEI
Leerlingen uit de groepen 3 t/m 7, die mee willen doen aan het atletiektoernooi, kunnen zich tot 10 april
opgeven. In alle lokalen liggen opgavestrookjes klaar. U kunt de strookjes en geld in een dichte enveloppe inleveren bij de leerkracht van uw kind.
PROJECT MUSEUM DRACHTEN APRIL EN MEI
In het kader van ons vaste programma samen ontdekken en onderzoeken doen we dit jaar mee aan een
project van het museum Drachten met het thema “LETTERS , en wat je allemaal met letters kunt doen”.
Alle groepen brengen een bezoek aan het museum en zullen daar een rondleiding en een workshop
volgen. De leerkrachten organiseren dit voor hun groep. We zijn benieuwd naar de creaties van de leerlingen.
SCHOOLREIZEN
Hieronder vindt u het schema van de schoolreizen van dit schooljaar. We wensen iedereen fijne
dag (en) toe. Maak er wat moois van!
Groep

Datum

Locatie

1/2 A

18 juni

Flippies pretpaleis Bakkeveen

1/2 B

18 juni

Flippies pretpaleis Bakkeveen

1/2 C

18 juni

Flippies pretpaleis Bakkeveen

3A

18 juni

Sparjebird Hemrik

3B

18 juni

Sparjebird Hemrik

4A

2 juli

Duinen Zathe Appelscha

4B

2 juli

Duinen Zathe Appelscha

5A

27 juni

Borger Hunebedcentrum

5B

27 juni

Borger Hunebedcentrum

6A

1 en 2 juli

Hamster Mieden Drogeham

6B

1 en 2 juli

Hamster Mieden Drogeham

7A

26, 27 en 28 juni

Harmsdobbe Bakkeveen

7B

26, 27 en 28 juni

Harmsdobbe Bakkeveen

8A

19, 20 en 21 juni

Ameland

8B

17, 18 en 19 juni

Ameland

U ontvangt binnenkort een link voor een enquête. In deze enquête zullen we u vragen naar uw mening
over de meerdaagse schoolreis van groep 6-7. We hopen op veel respons.

SUCCES!!!!
We wensen de leerlingen van de groepen 6 succes met het theoretische verkeersexamen en de
leerlingen van groepen 8 veel wijsheid met de CITO eindtoets toe.

OVERZICHT:
BELANGRIJKE DATA APRIL

VAKANTIEROOSTER 2018—2019
Pasen – “Meivakantie”
Hemelvaart
Pinksteren
Studiemiddag
Zomervakantie

19-april
t/m 5 mei
30-mei
t/m 2-juni
8-juni
t/m
10-jun i
24 juni 12.00 —15.15 uur, alle leerlingen vrij
13 juli
t/m
25-aug

