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BOTKEBELTSJE
Groep 1 en 2
We zijn hard aan het werk in groep
1 en 2! Eerst hebben we hard
gewerkt aan de vaderdagkadootjes,
ondertussen maken we CITOtoetsen en hebben we van alles
geleerd over de dieren in de jungle
en weten de kinderen van groep 2
precies hoeveel botten we in ons
lijf hebben! Juf Shirien is
Nederlands kampioen acro-gym
geworden en heeft naar aanleiding
daarvan in de groep een lesje acrogym gegeven. De kinderen hebben
zich vol enthousiasme in het zweet
gewerkt, maar wat hadden ze een
plezier! Nu storten we ons op “De
bouw” en dat gaat vast ook weer
leuk worden!

Voor ons is het iets vanzelfsprekends, maar
we wilden dit toch nog graag eens vermelden
in het Botkebeltsje. Per jaar kunt u zich inschrijven of wordt u
opgeroepen voor het spreekuur om over de ontwikkeling en
de schoolresultaten van uw kind te praten. Mocht u eerder
of op een ander moment vragen of zorgen hebben die u
graag met de leerkracht wilt bespreken, wacht u dan niet tot
het volgende spreekuur. U kunt altijd contact met de
leerkracht opnemen, waarna er naar een geschikt moment
gezocht wordt om hierover in gesprek te gaan. Mochten er
vanuit school zorgen of vragen zijn, nemen wij natuurlijk ook
contact met betreffende ouders op. Moraal van dit verhaal;
Wacht niet te lang, maar kom langs!

Rapporten inleveren
Het lijkt misschien nog een lange periode, maar voor je het
weet zitten we al weer in de voorbereidingen voor het
afsluiten van dit schooljaar. Op dit moment worden de CITOtoetsen afgenomen, de spreekuren staan op de kalender en
ook de data van het meegeven van de rapporten zijn al
bekend. 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!

Lezen in de vakantie
Groep 5
Wegens groot succes en het
enthousiasme van de kinderen gaan
we aanstaande dinsdag 20 juni nog
een keer een bezoek brengen aan
het Innovatorium in Stiens.
Aangezien we daar al om 8.45 uur
worden verwacht, vertrekken we
om 8.15 uur van school. Dus een
kwartier eerder!!

Omdat lezen niet alleen op school leuk is maar ook in de vakantie,
heeft de bibliotheek een vakantiebieb-app gemaakt waar je gratis
E-books mee kan downloaden via de App Store of Google Play
Store. Dit kan vanaf 1 juni t/m 31 augustus. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.vakantiebieb.nl.

Kindpakket.nl
U heeft ze misschien al zien hangen in de hal, de posters
over het mee kunnen doen van alle kinderen aan sport,
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Agenda juni/juli

In de afgelopen periode zijn er bij
ons in de klas moestuintjes gezaaid.
15-06:
M.R
vergadering
De
meeste
tuintjes
zijn al 6.
goed
21/24-06:enOud
gegroeid,
we papier.
hopen dan ook dat
24-06:
jarig.
we
ze naJuf
de Baukje
vakantie
kunnen
27-06: Studiedag
leerkrachten. De
verplaatsen
naar buiten.Bij
leerlingen zijnis deze
vrij.
nieuwsbegrip
het dag
thema
02-07:
Juf
Jantina
jarig.
‘youtube’. Hierom zijn er in
03-07: Spreekuur
4. filmpjes
verschillende
groepjes
04-07: Spreekuur
4. ze natuurlijk
opgenomen.
We zetten
05-07:
mee.
niet
echtRapporten
op youtube,
maar gaan ze
07-07:
Teamdag;
als
ze klaar
zijn metleerlingen
z’n allen zijn
vrij.
bekijken
in de klas. Donderdag 20
14-07:
schoolfeest.
april
is de
toets van Brandaan. De
19-07: Afscheid
8.
samenvatting
is opgroep
papier
20-07: Laatste
voor
meegegeven,
enschooldag
als het goed
is de
leerlingen.
heeft iedereen hem ook via de mail
ontvangen.

cultuur of schoolactiviteiten. Er zijn landelijk gezien een
behoorlijk aantal kinderen voor wie het niet
vanzelfsprekend is dat ze een sport kunnen beoefenen,
meegaan op schoolreis of een voorstelling kunnen
bezoeken. Dit is soms niet mogelijk doordat ouders dit door
omstandigheden financieël niet op kunnen brengen. Wij zijn
van mening dat geld nooit een reden mag zijn waarom
kinderen niet mee te kunnen doen. Om kinderen toch de
kans te bieden om wel aan deze activiteiten mee te kunnen
doen, zijn er verschillende fondsen die aangeschreven
kunnen worden. Hoe je dit kunt doen, kunt u vinden op de
website: www.kindpakket.nl

Trije talige skoalle

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!

Nederlands spreekwoord

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Het vertrouwen van iemand kwijtraken gaat veel sneller dan het te
verkrijgen.

Fryske siswize (Fries spreekwoord)
Nimmen sjocht syn eigen bult, in oar kriget faaks
de skuld.
Men kijkt liever naar de fouten van de ander dan naar je eigen
gebreken.

English proverbs (Engels spreekwoord)
Actions speaks louder than words.
Soms is het beter om te handelen, dan er alleen over te praten.
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