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Rapporten inleveren 

Nog even een reminder: Het lijkt misschien nog een hele 
periode, maar ondertussen gaan we in rap tempo naar het 
einde van dit schooljaar. Nog niet van alle leerlingen zijn de 
rapporten weer terug op school. Mocht het rapport van uw 
kind nog thuis zijn, wilt u het dan aan uw kind meegeven 
naar school? Dan kunnen wij er vast mee aan de slag! 

Schoolfeest 14 juli 
Één keer in de twee jaar organiseert het team in samenwerking 

met de oudercommissie aan het eind van het jaar een 

schoolfeest. Dit jaar is dat op vrijdag 14 juli en het thema staat al 

vast; “zomervakantie”. De leerlingen krijgen deze week allen een 

brief mee met informatie over het schoolfeest. Onderaan zit een 

opgavestrook waarmee u kunt aangeven met hoeveel personen 

bij de barbeque aanwezig wilt zijn en of u in de gelegenheid bent 

om bij het middagprogramma te helpen. Het zou fijn zijn wanneer 

dit antwoordstrookje voor 1 juli weer ingeleverd is, dan kunnen 

we er mee aan de slag! 

Groep 1 en 2 

Het thema “bouwen” begint al 

behoorlijk te leven in de 

kleutergroepen! Er komen al 

bouwhelmen, hamers en 

schroevendraaiers mee naar school, 

we zitten er al aardig in. Marrit uit 

groep 2 heeft voor ons een excursie 

naar de bouwplaats kunnen regelen 

zodat we de uitvoering van de 

bouw ook in het echt kunnen gaan 

bekijken! Het leek ons leuk dat we 

in de zandbak ook eens “echt” 

konden gaan metselen. Dus is er 

iemand die nog een stuk of twintig 

bakstenen voor ons heeft? Na ons 

“bouwproject” krijgt u ze uiteraard 

terug!  

In groep 1 nemen we al weer 

afscheid van Parwiz Afzali. Parwiz 

was nog maar net bij ons op school, 

maar gaat nu verhuizen naar 

België. Wij wensen Parwiz en zijn 

familie heel veel geluk en een 

goede toekomst toe in België! 

Groep 5 
De Cito’s zijn klaar! Zo hier en 

daar moet iemand nog iets 

afmaken, omdat hij of zij afwezig 

was. De komende weken hebben 

we het druk met afronden van de 

verschillende methodes. Dus we 

moeten nog wel flink aan de bak. 

Ook is er tijd voor leuke dingen! Zo 

houden we op woensdag 12 juli 

juffendag. Juf Rikst, juf Baukje en 

juf Esther zorgen dan voor een 

feestelijk programma. 
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Formatie schooljaar 2017/2018 
Terwijl we druk bezig zijn om het schooljaar 2016/2017 op 
een plezierige manier af te ronden, zijn we ook al hard aan 
het werk met de voorbereidingen voor het volgend 
schooljaar. Één van de zaken daarvan is natuurlijk het rond 
krijgen van de formatie. We willen u in dit Botkebeltsje 
alvast op de hoogte stellen van de zaken die inmiddels 
duidelijk zijn. Juf Alie komt weer volledig terug op de 
Botkeskoalle en zal volgend jaar vijf dagen per week haar 
directietaken bij ons op school invullen. Juf Hiske zal 
volgend jaar geen deel meer van het team uit maken, zij 
wordt directeur van de Wâldiik in Boelenslaan. Hierdoor 
onstaat er een vacature in de onderbouw en de 
gesprekken over de opvulling van deze vacature zijn in 
volle gang. De detachering van juf Jantina eindigt dit 
schooljaar en dat betekent dat juf Jantina komend 
schooljaar weer vier dagen bij ons voor de groep staat. 
Meester Erik neemt het volgend schooljaar één dag per 
week ouderschapsverlof op, deze dag zal worden opgevuld 
door meester Bauke van der Leest. Juf Jenny heeft een 
vaste aanstelling gekregen bij Roobol, zij komt ons team 
volgend jaar versterken.  
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, maken wij er zo 
spoedig mogelijk melding van in het Botkebeltsje. 
 

Trije talige skoalle 

Nederlands spreekwoord 

Men weet nooit hoe een koe een haas vangt. 
 
Je weet nooit of het onmogelijke toch niet waar zou kunnen worden. 

Fryske siswize (Fries spreekwoord) 

Op de wyn fan juster kinst hjoed net sile. 
 
Men moet niet blijven hangen in zaken van het verleden. 

 
English proverbs (Engels spreekwoord)    

 
Empty vessels make the most noise. 
 
Holle vaten klinken het hardst.   

                          

Groep 6/7a 
In de afgelopen periode zijn er bij 

ons in de klas moestuintjes gezaaid. 

De meeste tuintjes zijn al goed 

gegroeid, en we hopen dan ook dat 

we ze na de vakantie kunnen 

verplaatsen naar buiten.Bij 

nieuwsbegrip is  het  thema 

‘youtube’. Hierom zijn er in 

verschillende groepjes filmpjes 

opgenomen. We zetten ze natuurlijk 

niet echt op youtube, maar gaan ze 

als ze klaar zijn met z’n allen 

bekijken in de klas. Donderdag 20 

april is de toets van Brandaan. De 

samenvatting is op papier 

meegegeven, en als het goed is 

heeft iedereen hem ook via de mail 

ontvangen.  

Groep 7b/8 
Gisteren was het bikkelen bij het 

schoolvoetbaltoernooi. Iedereen heeft 

goed zijn best gedaan en hoewel we 

niet in de prijzen vielen, verdienen alle 

deelnemers een pluim voor deze 

sportieve prestatie in de regen en kou. 

Volgende week maakt groep 8 de 

eindcito. We hopen dat iedereen goed 

uitrust met Pasen, zodat we ertegenaan 

kunnen. Iedereen mag een beetje 

kauwgom (of wat lekkers) meenemen 

(niet te veel). Leerlingen groep 7b 

krijgen deze dagen les in de groepen 5 

en 6/7. Fijne Paasdagen allemaal! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Groep 6/7a 
De cito’s zijn bijna allemaal achter 

de rug en we zijn begonnen aan de 

laatste paar weken. Volgende week 

krijgen de kinderen nog één keer 

een oefenblad voor de topotoets 

mee.  

Deze week nemen we afscheid van 

Bactaas Afzali. Hij gaat verhuizen 

naar Genk, in België. Wij wensen 

hem heel veel succes en plezier toe 

op zijn nieuwe school. 

In de laatste week hebben we dit 

jaar niet een juffen, maar een 

meesterdag. Wij vieren dit op 

dinsdag 18 juli en we zullen de hele 

dag feestelijke activiteiten gaan 

doen 

Agenda juni/juli 

 

21/24-06: Oud papier. 

24-06: Juf Baukje jarig. 

27-06: Studiedag leerkrachten. De 

leerlingen zijn deze dag vrij. 

02-07: Juf Jantina jarig. 

03-07: Spreekuur 4. 

04-07: Spreekuur 4. 

05-07: Rapporten mee. 

07-07: Teamdag; leerlingen zijn 

vrij. 

14-07: schoolfeest. 

19-07: Afscheid groep 8. 

20-07: Laatste schooldag voor de 

leerlingen. 
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