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Nieuwsbrief 9.

23 april 2015

Geachte ouders,
Deze keer begint onze nieuwsbrief met een gedicht:
Lied van iedereen:
Het is raar maar waar:
We zijn een hok vol rare vogels bij elkaar.
We kwetteren en schetteren,
Zo zijn we gebekt.
Onze veren die verschillen.
Wat we doen en wat we willen
Maakt ons anders,
Dat is leuk, dat is apart.
Elke vogel is uniek van wit tot zwart.
Raar is leuk,
Bijzonder goed.
Je mag er zijn
Zoals je doet.
Raar is leuk,
Waar je ook bent.
Je mag er zijn met jouw talent.
Uit: “Jij bent jij”, geschreven door Gerard van Midden.

Website:
Reminder website:
Op onze school gaan we regelmatig met de kinderen op excursie. Daar worden altijd foto’s
van gemaakt. Die worden op onze website geplaats. Het is zeer de moeite waard om die te
bekijken. Zeker als u dat samen met de kinderen doet, dan komen de verhalen wel los. De
foto-link is niet voor iedereen toegankelijk (alleen voor de ouders die kinderen hebben op
onze school).

Nieuwe leerlingen:
In de komende periode mogen we vier nieuwe leerlingen begroeten: bij juf Anneke komen
Joshua, Mats en Stijn. Bij juf Janny komt Alleta.Wij hopen dat deze kinderen een fijne
schooltijd op de Wumkes zullen hebben.

Ingekomen stukje van Juf Dineke:
Geachte ouders/verzorgers,
Eind van dit schooljaar ga ik afscheid nemen van de Wumkesskoalle. In de jaren dat ik
werkzaam ben geweest, in met name groep 8, heb ik een super leuke tijd gehad. Mijn besluit
om te stoppen heeft te maken met een droom van mij om te reizen.
Vanaf juli ga ik dan ook op reis voor onbepaalde tijd.
Via deze weg wil ik alle ouders/verzorgers bedanken voor de goede relaties die ik heb
omgebouwd, de hulp, het vertrouwen en de steun bij het uitvoeren van mijn werk als
leerkracht.
Groet, Dineke van der Zee

Namens de Ouderraad:
We hebben voor dit jaar twee ouders bereid gevonden om in de ouderraad te gaan, Henk
Corporaal (vader van Yente en Sanne) en Renate van Opzeeland (moeder van Marjet, Janiek
en Amber). Zij gaan de plaats innemen van Allard Jukema en Foekje de Boer. We zijn heel
blij met deze versterking! Mocht je ook belangstelling hebben om in de OR te gaan in de
toekomst, geef dit dan bij ons aan, dan kunnen we dat onthouden voor een volgend jaar.
Het is de bedoeling dat je drie jaar zitting hebt in de OR en de taken zijn met name gericht op
ondersteuning van alle activiteiten op school. De OR bestaat uit zes ouders en één
leerkracht.

Belangrijke data:
dinsdag 21 april tot en met donderdag 23 april: Cito-toets.
Aan de voorbereidingen zal het niet liggen, de kinderen van groep
8 zijn er klaar voor: de Cito-toets. Het moet nog wel even
gebeuren. Het is lekker rustig in de school en de directeur is uit
zijn kamertje verdreven. Er zijn zelfs kinderen die in een kansrijke
outfit op school zijn verschenen omdat ze zich daar nu eenmaal
prettig in voelen. Nou ja, het zal wel. Wij wensen onze groep-8
kinderen heel veel succes. Doe je best, meer kun je niet doen.

Vrijdag 24 april: Koningsspelen.
Is altijd een feestelijke en sportieve dag. Als u in de gelegenheid bent om even te komen
kijken: van harte welkom! Lukt dat niet? We maken uiteraard foto’s voor de website die u
kunt bekijken.

Maandag 27 april: De kinderen zijn vrij.
Op deze dag is het ‘Koningsdag’. Uiteraard is dan de school gesloten.

Maandag 4 mei tot en met vrijdag 8 mei: Meivakantie.
We hopen dat het prachtig weer gaat worden en dat iedereen volop van de vrijheid mag
genieten. Op 11 mei gaan we weer los.

Maandag 11 mei: Schoolfotograaf.
Dit jaar doen we de uitgebreide sessie: groepsfoto’s, individuele foto’s, broertjes en
zusjesfoto’s. Tip van de fotograaf: ‘Door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot
zijn recht.’ Het zou mooi zijn als het zonnetje op die dag schijnt.

Dinsdag 12 mei: Excursie groep 7 en groep 8.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan op excursie naar het Fries museum en naar het
verzetsmuseum. De excursie is een soort afsluiten van een lessenserie over de 2e Wereld
oorlog.

14 en 15 mei: De kinderen zijn vrij.
In verband met Hemelvaartsdag is de school deze dagen gesloten.

Maandag 18 mei tot en met vrijdag 22 mei: avond4daagse.
Zoals elk jaar wordt de organisatie van de avond4daagse bij ons op school geregeld door de
Oudercommissie. Ik heb begrepen dat er ook dit jaar heel veel opgaves zijn. We wensen de
deelnemers veel wandelplezier.

Dinsdag 19 mei: Excursie groep 8.
Groep 8 gaat ‘op avontuur bij de boer.’ In dit geval is dat op de boerderij van de fam. Lenes
uit Vegelinsoord.

Maandag 25 mei en dinsdag 26 mei: De kinderen vrij.
In verband met 2e pinksterdag is de school maandag 25 mei gesloten, en daarbij een extra
vrije dag op dinsdag 26 mei!

De bijbelverhalen voor de komende periode:
Week 18: 27 april tot en met 1 mei: ‘Alles is anders’.
Johannes werd om zijn geloof verbannen naar Patmos. Daar kreeg hij visioenen: nachtmerries
en schitterende dromen. Hij ziet een nieuw Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Johannes
schrijft de visioenen op. Leven in liefde, op goede aarde, God en mensen samen. Zo zal het
zijn.

Week 20: 11 mei tot en met 13 mei: ‘Adieu’.
Deze week is het hemelvaart. Jezus gaat weg bij zijn leerlingen, maar niet voorgoed. Hij zal
terugkomen. Hoe neem je afscheid van iemand die je een langere tijd niet zult zien?

Week 21: 18 mei tot en met 22 mei: ‘Jij bent er ook bij’.
Jezus is naar de hemel gegaan. Maar zijn verhaal gaat verder! De leerlingen willen de
verhalen van Jezus blijven vertellen. Maar ze midden wel iemand: Judas. Met PPPiiinksteren
wordt verteld dat Mattias mee gaat doen met de leerlingen. En uiteindelijk mag iedereen mee
gaan doen!

Data om al vast in de agenda te noteren:
26 mei: informatieavond voor de nieuwe kleuters.
28 mei: informatieavond formatie.
Volgende nieuwsbrief:
Donderdag 21 mei.

