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nemen, maar hij doet het niet. Hij luistert naar wat
God wil.
Week 27; Wat heb ik gedaan?
David wordt koning. Op een dag ziet hij zijn vrouw
Batseba, de vrouw van Uria. David doet iets waar hij
spijt van krijgt. Hoe kon hij dat nou doen?
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Sociaal emotionele ontwikkeling
In het kader van de sociaal-emotionele
ontwikkeling (SEO) van de kinderen
worden de thema’s van KiVa gevolgd.

Zonneschool
Wij zijn een zonneschool!

Kind op maandag
Week 24; Jij bent koning
Samuël is een profeet. Namens God vertelt hij wie de
koning wordt: Saul! Maar waar is de koning? Hij heeft
zich verstopt. Later zoekt de profeet nog een keer een
koning. God wijst David aan, een kleine
herdersjongen. Ook David is eerst niet te vinden. Je
moet goed kijken om de goede koning te vinden!
Week 25; Help, ik ben boos
Koning Saul is somber en boos. Alleen David kan hem
opvrolijken met muziek. Later is ook de reus Goliath
boos, hij wil vechten met iemand van het volk Israël.
Als David hem verslaat, wordt Saul jaloers.
Week 26; Koninklijk
David moet vluchten voor Saul, Jonathan helpt hem.
Later krijgt David de kans om Saul te pakken te

In de meivakantie zijn er bijna 100 zonnepanelen op
het dak geplaatst!
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opvoeden. Niet alle aanwezige ouders hebben een
cadeautje meegekregen. Op school liggen nog 15
boekjes voor belangstellenden, met de titel
Schouderklopjes.

Pinksterviering
Op vrijdag 2 juni wordt op school met de kinderen van
de onderbouw om 11.00 uur en de kinderen van de
bovenbouw om 11.20 uur het Pinksterfeest gevierd.
De jeugdwerker, Sietske Koole, van de PKN in Garyp
gaat deze viering leiden. Ouders zijn van harte welkom
bij deze viering!

Dit is in samenwerking met OBM, Onderwijsbureau
Meppel, gerealiseerd!

Luizencontrole
De laatste controle was op woensdag 10 mei in de
groepen 5 t/m 8 en op maandag 15 mei in de groepen
1 t/m 4.
Gelukkig waren er bijna geen luizen. Ouders, blijf
alert, controleer en kam de haren van uw kind(eren)
regelmatig!! Meldt u het altijd op school wanneer u
ongewenste dieren in de haren van kind(eren)
ontdekt!

Schoolkorfbal

Op Pinkstermaandag 5 juni zijn de kinderen vrij.

Op woensdag 17 mei was er de jaarlijkse
korfbalmiddag in Twijzel voor de groepen 5, 6, 7 en 8.
We kijken terug op een geslaagd korfbaltoernooi!
Opbrengst: veel gezelligheid, meer dan genoeg
vitamine D, 2 bekers, 1 team door naar het Fries
Kampioenschap, lekker in beweging geweest.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 13 juni komt de
schoolfotograaf voor het maken
van groepsfoto’s.

MR en SR
Op de leden- ouderavond hebben Bareld Kootstra
(voorzitter)
en
Anneke
Meinsma-Mollema
(secretaresse) de MR verlaten. Zij zijn hartelijk
bedankt voor hun inzet en werk. Haye Otten komt
namens de ouders in de MR en Annie van der Bij
namens het team.
In de Schoolraad is Anneke Timmermans benoemd en
Gerrit van der Bij heeft voor een jaar bijgetekend.
Froukje Timmermans is geen lid meer van de
Schoolraad. Iedereen bedankt voor het werk dat voor
de school gedaan is. De nieuwe leden wensen we veel
succes bij hun nieuwe taak.

Ouder- / ledenavond

Op maandagavond 19 juni om 20.00 uur vergaderen
de MR en de SR.

Op 17 mei hebben we een geslaagde ouder/ledenavond gehad. Margriet Darwinkel heeft een
inspirerende workshop gehouden over waarde(n)vol
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Schoonmaakavond

Contactavond groep 1 – 7

Op dinsdagavond 20 juni, van 19.00 – 21.00 uur, is de
tweede schoonmaakavond van dit schooljaar. U
ontvangt hierover nog informatie.

Op donderdag 22, maandag 26 en dinsdag 27 juni zijn
er contactvonden voor de groepen 1 – 7. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging.

Naschoolse activiteit

Een kijkje nemen….

OP woensdagmiddag 21 juni komt meester Auke
Willem Kampen op onze school om een voorstelling te
geven voor alle kinderen. Het gaat over Gideon en het
is een humoristische voorstelling. De kinderen zijn van
harte welkom om 15.45 uur. De voorstelling duurt
ongeveer een uur. We hopen dat er een groot publiek
is!

Op dinsdagmorgen 4 juli zullen de kinderen van alle
groepen een kijkje gaan nemen in de groep waar ze na
de zomervakantie zullen starten!

Openingstijden schoolbieb
De schoolbieb is open op donderdagmorgen 8 juni, 22
juni en 6 juli.
De uiterlijke inleverdatum van alle boeken is 6 juli.

Technics4u Tytsjerksteradiel
Op 23 juni gaat groep 6 ’s middags naar Technics4u!
Deze middag is een initiatief van:

Meesters- en juffendag
Vanmorgen hebben we een prachtige ochtend gehad
waarin we met de kinderen samen onze verjaardagen
hebben gevierd! De kinderen van groep 8 hebben de
spelletjes heel goed begeleid en de kinderen van
groep 7 de groepjes. Heel goed gedaan allemaal! We
zijn allemaal ontzettend verwend en daarvoor
bedanken we u hartelijk! Foto’s staan op de website!

Nadere informatie voor groep 6 volgt nog.

Modderdag in groep 1 en 2
Op donderdagmiddag 29 juni organiseren we in
samenwerking
met
de
peuterspeelzaal
en
Kinderopvang Garyp een modderdag. Dat betekent
dat u uw kinderen in niet al te mooie kleding naar
school moet laten gaan!

Noteert u alvast






Spreekuur (graag hiervoor een afspraak maken)
- 3 juli
Rapporten mee
- 20 juli
Afscheidsmusical
- 20 juli
Laatste schooldag
- 21 juli

Met een vriendelijke groet, namens het team,
Linda Verhaag en Anja Algra
Bijlagen:
Nieuws uit groep 1-2
GGD JOGG Avondvierdaagse 2017

Concert groep 3 en 4
De kinderen van groep 3 en 4 geven een mini-concert
op donderdag 13 juli in het speellokaal. Dit zal om
14.15 uur zijn voor groep 4 en om 15.00 uur voor
groep 3. Zij laten horen wat ze allemaal van meester
Johan geleerd hebben. We willen de ouders van deze
groepen hierbij van harte uitnodigen!
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