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Alweer de laatste officiële nieuwsbrief
van dit schooljaar. De tijd vliegt voorbij
en over een paar weken staat de
vakantie staat al voor de deur. We
hebben van de schoolreisjes genoten
en hebben nog meer leuke dingen in
het vooruitzicht!

Kind op maandag
Thema vanaf 7 juni: Ben jij een held?
Wanneer ben je een held? Ben je een held als je voor niemand
bang bent en iedereen kan verslaan? Of ben je een held als je weet
op wie je kunt vertrouwen, en als je trouw blijft aan jezelf? In deze
periode lezen we verhalen over David en koning Saul. David is een
held, zo vertellen de verhalen. Maar dat betekent niet dat hij alleen
maar stoer en onaantastbaar is. Hij is het kleinste broertje in een
gezin van acht. Een jongen die mooi harp kan spelen. Hij gaat met
een slinger, een soort katapult, de reus Goliat tegemoet. Hij mag
trouwen met de dochter van de koning en wordt door het hele land
toegejuicht. Maar korte tijd later wordt koning Saul zo jaloers, dat
David zijn leven niet meer zeker is. Hij wordt een held op de vlucht.
Onderweg zijn er mensen die hem helpen –
eigenlijk zijn dat ook helden en heldinnen.
Tegen het eind van de verhalen krijgt David de
kans om af te rekenen met de koning: hij kan
hem doden als hij wil. Maar dat doet hij niet.
Misschien toont hij daarmee nog wel het
meest aan wat voor held hij is.

Door de verhalen kunnen de kinderen ook nadenken over zichzelf en de mensen om
hen heen. Zijn zij ook helden? En waarom dan? De verhalen laten zien dat helden
niet alleen sterk en succesvol hoeven te zijn. Ook een held kan kwetsbaar zijn. Als je
wilt weten of jij zelf een held bent, zul je eerst moeten bedenken wat volgens jou
een echte held is. Daarna kun je bedenken wat jij kunt doen om zo te leven. Wij
geloven dat ieder kind een held kan zijn, ieder op zijn manier. We hopen dat de
verhalen van deze periode daar iets van laten zien.

Speciale aandacht
Afscheid
Alle leerlingen van groep 8 vertrekken natuurlijk na het einde van dit schooljaar. We
gaan dan ook afscheid nemen van Sam Hom (groep 1/2) en Jorrick de Jong (groep 7).
We wensen jullie allemaal een fijne tijd op jullie nieuwe school!
We nemen eveneens afscheid van juf Janine Koetsenruijter en juf Esmee Spinhoven.
Bedankt voor jullie werk en gezelligheid! Daarnaast willen we alle stagiaires bedanken
voor alle inzet dit schooljaar.
We zullen jullie allemaal missen en wensen jullie alle goeds!

Babynieuws
U heeft het op Social Schools al kunnen lezen, juf Nynke
Vlietstra en Martijn zijn op 16 juni de trotse ouders van
Liam Jesse geworden! Hun dochter Emma is nu een trotse
grote zus. Veel geluk samen!

ParnasSys en oudergesprekken
Vanaf dit weekend kunt u de toetsresultaten van het leerlingvolgsysteem in
ParnasSys alvast bekijken. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u zich
inschrijven voor de facultatieve oudergesprekken. U ontvangt van de leerkracht
bericht wanneer hiervoor kan worden ingeschreven.

Formatie
We hebben u eerder verteld dat we volgend schooljaar weer met 7 groepen kunnen
werken. In de loop van het schooljaar zal groep 3 veranderen in een groep 2/3,
waarbij een aantal kinderen uit groep 2 doorschuiven. Hieronder vindt u een
overzicht van de verdeling van de leerkrachten over de groepen. De MR heeft met
dit formatieplan ingestemd.
Groep 1/2
Groep (2)/3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Janneke Zeinstra (ma-di-woe)
Nynke Vlietstra* (do-vrij)
Petra Ouwehand (ma-di-do-vrij)
Folkje Bron (woe)
Jannie Veenstra (ma-di-woe)
Margriet van Schepen (do-vrij)
Greetje Hemstra (ma-di-do-vrij)
Margriet van Schepen (woe)
Immy van der Veen (ma-di)
Uilkje van Dijk (woe-do-vrij)
Peter Bax (ma t/m vrij)
Regina van Duijn (di-woe-do-vrij)
Prakash Peereboom (ma)**

* Juf Nynke wordt vanwege zwangerschapsverlof de eerste periode vervangen
door juf Folkje.
** Meester Prakash wordt vanwege ziekte de eerste periode vervangen door
meester Marco Hietkamp. In deze periode zal juf Regina van ma t/m do werken
en meester Marco op vrijdag.

Doorschuifmoment
Volgende week kunnen de alle leerlingen van groep 1 t/m 7
alvast even kennismaken in hun nieuwe groep en met hun
(nieuwe) juf of meester in wellicht een nieuw lokaal. Dit zal zijn
op dinsdag 12 juli.
Misschien even spannend, maar ook leuk!

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
In het onderstaande overzicht vindt u alle vakanties, vrije dagen en studiedagen.
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Themadag PCBO
Studiedag
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag en vrijdag
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

17-10-22 t/m 21-10-22
28-10-22
23-11-22
26-12-22 t/m 06-01-23
27-02-23 t/m 03-03-23
06-03-23
06-04-23
07-04-23
10-04-23
24-04-23 t/m 05-05-23
18-05-23 t/m 19-05-23
29-05-23
30-05-23
21-07-23 t/m 01-09-23

Sjong Junior
Vrijdag 10 juni stond onze school in de finale van
Sjong Junior en heeft de tweede plaats veroverd!
De jury vond het een complete act met een
prachtige podiumopstelling. Een pakkend nummer
met een mooie afwisseling tussen goede solisten en
een koor. Wat een fantastisch resultaat!

Groep 8
Nog een paar weken en dan nemen we afscheid van groep
8. Vandaag komen ze terug van het schoolkamp en op 12
juli is de afscheidsavond met o.a. de musical ‘Niet te
filmen’. Het zijn bijzondere dagen voor de kinderen van
groep 8 en natuurlijk ook voor hun ouders. Sommige ouders
nemen ook echt afscheid van de basisschoolperiode, tijd
voor een nieuwe fase.

Oudergeledingen (herhaalde oproep)
MR
Ik, Jaco van Mourik (vader van Stan en Roos) ben sinds 2019 voorzitter binnen de
MR. De MR heeft het de afgelopen periode uiteraard veel over het virus gehad,
maar er was meer.
Zo is o.a. de werkdruk op school, vernieuwing
schoolplein, budgetten en groei leerlingen besproken.
Ik vond de periode 2019-2022 fijn om mij in te kunnen
zetten en heb mij betrokken gevoeld bij de
onderwijsinhoudelijke keuzes van de school.
Mijn periode zit erop en het is tijd om het stokje over te dragen.
Lijkt het je leuk om als voorzitter MR aan de slag te gaan? Neem dan contact op
met Reinate Dijkstra (r.dijkstra@pcboleeuwarden.nl)
Activiteiten Commissie (AC)
De Activiteiten Commissie zoekt
voor het nieuwe schoolseizoen
nieuwe leden. We zijn een
groepje enthousiaste ouders die
met een lid van het team allerlei
dingen organiseert en het team
ondersteunt. Te denken valt aan
organisatie Sinterklaas en Kerst,
Koningsspelen, laatste
schooldag en het versieren van
de school, zoals op de foto is te
zien. We vergaderen 4 keer per
jaar.

Wilt u graag meer betrokken zijn bij school en leuke activiteiten organiseren, geef u
dan op bij r.dijkstra@pcboleeuwarden.nl of ac-hasperschool@pcboleeuwarden.nl.

Laatste schooldag
Vossenjacht - laatste schooldag donderdag 14 juli

Het einde van het schooljaar nadert en voordat we het weten is het alweer zover... de
laatste schooldag! Dit jaar willen we weer afsluiten met de traditionele vossenjacht.
De kinderen komen om 8.30 uur naar school. De vossenjacht is (voornamelijk) in Nes
en duurt van 9.00 tot 10.45 uur. Om ca. 11.15 uur eten we samen patat op het
schoolplein. Rond 12.00 uur nemen we buiten op het plein afscheid van groep 8 en
een aantal leerlingen die onze school verlaten. Nadat we de kinderen hebben
uitgezwaaid, kan iedereen naar huis voor een welverdiende vakantie. Ouders zijn van
harte welkom om vanaf ca. 12.00 uur, buiten het plein, bij de afsluiting aanwezig te
zijn. Wilt u met warm weer extra drinken aan uw kind meegeven?
**Gezocht (en geheimhouding verzocht): begeleiders en vossen **
Wilt u dit jaar begeleider van een groepje kinderen van de onderbouw zijn (groep 1
t/m 3), dan kunt u zich via Social Schools opgeven, dit bericht volgt nog.
Wilt u tijdens de vossenjacht vos zijn? Dan kunt u zich opgeven via
p.bax@pcboleeuwarden.nl onder de vermelding: Opgave vos
**Let op: Vol=vol!! **
“Vos-zijn” houdt in dat u verkleed ergens langs de
route bent. U wordt door de kinderen gevraagd of u
een vos bent en u mag dan een handtekening zetten
op hun ‘Vossenkaart’. De kinderen moeten tijdens de
Vossenjacht zoveel mogelijk vossen proberen te
vinden. Het verhoogt de feestvreugde wanneer uw
eigen kind niet weet dat u een vos bent…

Meesters & juffendag!
Woensdag 6 juli houden wij een bijzondere meesters & juffendag! Dat is de dag
waarop wij allemaal onze verjaardag van dit jaar vieren. Alleen hoeven wij dit jaar
geen cadeautje, maar geven wij een cadeautje aan de kinderen in de vorm van een
dag boordevol leuke activiteiten.
De kinderen krijgen een dansworkshop; voor groep 1 t/m 6 komt de brandweer met
een grote brandweerauto op school; er is lego, er is een rodeopaard, een klim- en
glijslak, levend tafelvoetbal voor groep 5 t/m 8 en de kinderen worden getrakteerd op
een stuk pizza!

De kinderen mogen wél gewoon
hun eigen fruit en lunch met
drinken meenemen. Daarbij
willen we vragen of iedereen
een (extra) bidon of drinkbeker
meeneemt met water.
Als u als ouders wilt komen kijken, dan kan dat! Het gebeuren vindt grotendeels
plaats achter de school op het veld. De kleuters hebben de meeste activiteiten in de
ochtend. Van harte welkom!
Bent u nog in de gelegenheid om hulp te bieden deze dag? Geeft u op bij
leonie.flinterman@gmail.com

Schoolreisjes
Op 13 en 14 juni waren de schoolreisjes van groep 1 t/m 7 en vandaag komt groep 8
terug van kamp. Wat hebben we met z’n allen kunnen genieten van deze dagen!
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Vr. 24 juni: Groep 8 komt terug van kamp
Week 4 t/m 8 juli: Facultatieve oudergesprekken
Wo. 6 juli: Meesters & juffendag!
Vr. 8 juli: Tweede rap-port-folio mee
Zo. 10 juli: Verjaardag juf Tetske
Ma. 11 juli: Verjaardag juf Hillie
Di. 12 juli: Doorschuifmoment groep 1 t/m 7
Di. 12 juli: Afscheidsavond groep 8
Do. 14 juli: Laatste schooldag met o.a. Vossenjacht,
rond 12.15 uur einde schooldag

•

Vr. 15 juli: ZOMERVAKANTIE

•
•

Di. 2 augustus: Verjaardag juf Regina
Ma. 29 augustus: Start nieuwe schooljaar

We wensen iedereen alvast een…

Ingezonden

