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BOTKEBELTSJE
Groep 1 en 2
Op tiisdei en woansdei binne wy op
ekskursje nei Bakkerij van Eck
west. We hawwe ús dêr de eagen
útsjoen! De grutte bakken wêr’t it
daai yn makke waard, de
riiskeamer, de snijmachine, de
grutte silo’s fol mei moal foar wite
en brúne bôle en fansels dy hiele
hite oven. Wy witte no in hiele
protte oer it stikje bôle wat wy
moarns opite. We hawwe fan de
bakker ek noch in kleurplaat mei
krige, as we dizze plaat moai
ynkleurje kinst in priis winne! De
bern kinne de kleurplaat sels by de
bakker ynleverje.

Gisteren hebben de kinderen van de
Botkeskoalle een prima prestatie geleverd op
de sportvelden in Rinsumageest. We hadden gehoopt op
mooi weer tijdens het korfbaltoernooi en dat was het dan
ook..... Bij een temperatuur van 27 graden werd er een enorm
sportieve strijd gestreden en gelukkig was er verfrissing voor
de kinderen in de vorm van een ijsje en voldoende
limonade. Want wat was het warm! Alle kinderen hebben
enorm hun best gedaan en voor groep 4 werd deze prestatie
zelfs beloond met een tweede prijs! Een mooie opsteker
voor deze kanjers en we zijn trots op ze. Ook de ouders die
deze middag hebben geholpen bij het begeleiden van de
groepjes; namens de kinderen en team Botke: hartelijk
dank!

Groep 4
Wij hebben een top-korfbalmiddag
gehad. We willen de begeleiders
van beide teams nog bedanken voor
het begeleiden en aanmoedigen! En
natuurlijk ook voor de gezellige
middag.

Luizen-pluis-moeders gezocht
De groep luizenpluismoeders zoekt voor na de zomervakantie
versterking. Na elke vakantie wordt er een luizencontrôle
gehouden. Op welke dag deze contrôle plaats zal vinden, wordt in
overleg gepland. Bent u beschikbaar? Geef het even door aan Alie
of Hiske.
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De kinderen van groep 1 en 2 zijn in het kader van het thema “De
bakker” op excursie naar bakkerij van Eck geweest. Want waar
leer je nou meer van? Door het echt te ervaren! De kleuters
konden daar kijken, ruiken,
voelen, luisteren en proeven. Bij
deze willen wij de bakker hartelijk
danken voor de gastvrijheid, het
was een zeer geslaagde excursie.

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
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pluim voor
deze
22-05: Inloopavond
sportieve
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regen en kou.
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Gemeentehuis
Volgende week maakt groep 8 de
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school
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IedereenOud
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Leerlingen
groep
kinderen zijn vrij van school.7b
krijgen deze dagen les in de groepen 5
02-06: Sportdag gr. 5 t/m 8
en 6/7. Fijne Paasdagen allemaal!

Agenda mei/juni

05-06: Pinkstermaandag; kinderen
zijn vrij van school.
05-06: Juf Anjo jarig.
07-06: Schoolpleinactiviteiten voor
de groepen 3 t/m 8. Onder
schooltijd.
15-06: M.R vergadering 6
27-06: Studiedag leerkrachten. De
leerlingen zijn deze dag vrij.

Kom bij de boer
Op zaterdag 10 juni organiseren de LTO en de AJF van de
gemeenten Tytjerksteradiel/Dantumadiel een fietstocht langs
vier boerderijen in dit keer Sumar en Tytsjerk. De flyer hiervan
vindt u als bijlage bij dit Botkebeltsje.

Trijetalige skoalle
Nederlands spreekwoord

Met de hoed in de hand, komt men door het
ganse land.Met vriendelijkheid bereik je meer dan met
onvriendelijkheid of onbeleefdheid.

Fryske siswize (Fries spreekwoord)
Dy’t alle potten en pannen beslikje wol, kriget op it
lêst splinters yn ‘e tonge.
Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op de neus.

English proverbs (Engels spreekwoord)

Never judge a book by its cover.
Beoordeel iemand niet alleen op haar/zijn uiterlijk.

Fusieschool Ibs Driezum en dr J. Botkeskoalle

drjbotkeskoalle@roobol.frl

Nieuwsbrief/newsletter/nijsbrief Dr J Botkeskoalle

Botkebeltsje 33 2016-2017

2

18-05- 2017

Nieuwsbrief/newsletter/nijsbrief Dr J Botkeskoalle

Botkebeltsje 33 2016-2017

Fusieschool Ibs Driezum en dr J. Botkeskoalle

drjbotkeskoalle@roobol.frl

3

