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BOTKEBELTSJE
Groep 1 en 2
In de groepen 1 en 2 starten we
volgende week met een nieuw
thema :”Bouwen”. We zijn nog op
zoek naar een locatie waar we de
bouw ook in praktijk kunnen
bezoeken. Dus als er iemand is die
nog een geschikte locatie weet,
graag doorgeven bij één van de
juffen!
Ondertussen zijn we in de groep
ook nog een beetje geheimzinnig
bezig, want we maken natuurlijk
een verrassing voor vaderdag! Net
als in de andere groepen worden in
groep 1 en 2 de komende periode
CITO-toetsen afgenomen. Voor de
kleuters zijn dit toetsen op het
gebied van taal en voorbereidend
rekenen.

Groep 4
Wat gaat de tijd toch snel. Het is
alweer juni en de zomer is in aantocht.
Dit betekent voor de groep de laatste
loodjes. Met verschillende vakken
beginnen we met de laatste blokken.
Maar ook de CITO-toetsen staan al
weer voor de deur. Maandag starten
we rustig met de eerste onderdelen.
Het lezen vervalt om deze reden
deze week! Ook is het fijn dat de
kinderen goed uitgerust zijn, dus als
het enigszins kan lekker op tijd naar
bed, dan is de concentratie op zijn
best!

De sportdag voor de groepen 5 t/m 8 in Feanwâlden is
prima verlopen. De kinderen hebben een prima
prestatie geleverd en ze hebben enorm veel plezier gehad. Ook hebben
we het enorm getroffen met het weer, het kon niet beter. U hebt vast al
foto’s voorbij zien komen op Social Schools. Ook willen we graag de
ouders bedanken voor de hulp in de vorm van begeleiding, coach en
taxichauffeurs, hartstikke fijn dat jullie samen met ons ervoor gezorgd
hebben dat de Botkeskoalle van de partij kon zijn! Volgend jaar doen we
zeker weer mee!

Schoolpleinactiviteiten
Op de kalender van Botkebeltsje 34 stond aangekondigd dat er op
dinsdag 6 juni een schoolpleinactiviteit zou plaatsvinden, maar deze is in
verband met de slechte weersvoorspellingen afgelast. Er wordt naar een
alternatieve datum gezocht. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u
hierover informeren.

Actie AOB 27 juni
De onderwijsbond roept basisscholen en leerkrachten op om op 27 juni
het werk voor een uur neer te leggen om hiermee een signaal af te
geven. Zij vragen aandacht voor de hoge werkdruk in het onderwijs en
de verschillen in salariswaardering tussen basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. Door deze lage waardering kiezen steeds minder
jongeren voor het vak groepsleerkracht aan het basisonderwijs en dreigt
er in de toekomst een tekort aan groepsleerkrachten te ontstaan. Wij als
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In de afgelopen periode zijn er bij
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Agenda juni/juli

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.

Botkeskoalle steunen deze actie. Als ouder zult u hiervan weinig
merken omdat de leerlingen deze dag toch al niet naar school gingen
door de geplande studiedag voor het team van de Botkeskoalle.

Oproep inleveren sportkleding
Mochten er nog leerlingen zijn die thuis nog schoolshirtjes, sokken of
sportbroekjes hebben, willen die deze zo snel mogelijk weer mee naar
school nemen? Wij kunnen ze dan weer verzamelen zodat alles weer
compleet is voor de volgende sportactiviteit!

Studiedag Talentontwikkeling
Op dinsdag 23 mei hebben we onder leiding van Dineke Bakker een
minicursus talentontwikkeling gehad. Omdat wij met de bouw van
onze school al ver vooruit moeten denken hoe wij in de toekomst ons
onderwijs vorm willen geven, was deze bijeenkomst heel waardevol.
In onze visie hebben wij beschreven dat wij meer willen gaan werken
vanuit het talent van ieder kind. De insteek hierbij is de nadruk leggen
op de dingen die het kind wel goed kan. Nu wordt vaak de focus
gelegd op de zaken die nog niet goed gaan. Om de talenten bij een
kind inzichtelijk te krijgen hebben we eerst geoefend met het
ontdekken van ons eigen talent. Dit was een leuke ervaring en we
werden ons ervan bewust dat je als team sterker wordt als je mensen
met bepaalde talenten ook bewust inzet op de plaats waar dat tot zijn
recht komt. Niet iets totaal nieuws, maar wel weer even een eyeopener...

Trije talige skoalle
Nederlands spreekwoord

Er is nog nooit een kok gevonden, die koken kan voor alle
monden.
Je kunt het niet iedereen naar de zin maken.

Fryske siswize (Fries spreekwoord)
De kroade wol wol rolje, mar jo moatte him wol
skowe.
Als je iets voor elkaar wilt krijgen, zul je er wel wat voor moeten doen.

English proverbs (Engels spreekwoord)
There are many ways to skin a cat.
Er zijn meerdere manieren om je doel te behalen.

Fusieschool Ibs Driezum en dr J. Botkeskoalle

drjbotkeskoalle@roobol.frl

Nieuwsbrief/newsletter/nijsbrief Dr J Botkeskoalle

Groep 6/7a

08-06- 2017

2

08-06- 2017

Nieuwsbrief/newsletter/nijsbrief Dr J Botkeskoalle

Botkebeltsje 35 2016-2017

Fusieschool Ibs Driezum en dr J. Botkeskoalle

drjbotkeskoalle@roobol.frl

3

