Nieuwsbrief. Nr 4 – 11 april 2019.
Team.
Juf Gonnie re-integreert nog steeds op OBS De Wiksel in Houtigehage, het gaat, naar
omstandigheden, goed met haar. Over haar toekomst is nog geen duidelijkheid, net zoals over
de invulling van de andere vacatures. We zijn daar uiteraard, op bovenschools niveau, druk
mee bezig. Z.s.m. na de april-meivakantie hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven.
Schoolfruit.
Na de april-meivakantie stopt, volgens afspraak, de levering van schoolfruit. Dat betekent dat
we u vragen uw kind(eren) fruit mee te geven naar school.
Nieuwe verkeersouder gevraagd.
De heer Taekema is gestopt als verkeersouder, Anne Boskma zoekt nu een ouder die deze
plaats wil innemen. U kunt bij hem, of op school, terecht voor meer informatie wat deze taak
inhoudt. Aanbevolen!
Pantoffels.
Na de vakantie hoeven de kinderen, vanwege de oplopende temperatuur, geen pantoffels meer
aan, die kunnen mee naar huis. Wel zijn sokken of slippers verplicht, vanwege de hygiëne
geen blote voeten in school!
Thema “Kunst”.
Na de vakantie beginnen we in alle groepen met het thema “Kunst”. Dat is een breed begrip
waardoor er op verschillende manieren aan- en meegewerkt kan worden.
MR-vergadering.
De MR-vergadering is woensdag 17 april, ’s avonds 8 uur in school. Heeft u zaken die door
de MR besproken moeten worden, geeft dit dan door aan Annalys Zijlstra of Jinke Stoker.
Bovendien zijn alle M.R.-vergaderingen openbaar, u mag dus ook gerust komen om de
vergadering bij te wonen.
Het vergaderschema ziet er tot de zomervakantie als volgt uit:
- Woensdag 17 april
- Dinsdag 21 mei
- Dinsdag 25 juni
Kinderdirecteur en leerlingenraad.
Afgelopen dinsdag heeft de leerlingenraad met kinderdirecteur weer vergaderd. Er is o.a.
gesproken over de manier waarop de kinderen met elkaar omgaan op het plein, o.a. over het
taalgebruik onder elkaar. In de groep is er daarna over doorgesproken, we hopen dat deze
aanpak vruchten afwerpt.
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Activiteitenoverzicht april/mei 2019.
11 april:
Nieuwsbrief april
17 april:
Rûnstje Kruirêd
17 april:
20.00u: MR-vergadering
18 april:
Oud papier
18 april:
14.00u: Start april-meivakantie
6 mei:
8.30u: Weer naar school. Luizen controle
15 mei:
Rûntsje Kruirêd
16 mei:
Oud papier
20 mei:
Planningsdag: kinderen zijn dan vrij
21 mei:
20.00u: MR-vergadering
23 mei:
Nieuwsbrief mei
27 mei:
Gesprek met de inspectie
19 juni:
De schoolfotograaf komt.

Met vriendelijke groet, mei freonlike groetnis,
Pieter Oosterhof, interim directeur.
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