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Super schoolreisje Ballonnen bij boer Bart!

De weersomstandigheden waren perfect voor een
prachtig mooi schoolreisje. En wat hebben de
kinderen genoten van de ambiance bij boer Bart in
Rotstergaast. Terwijl zijn vakgenoten druk aan het
protesteren waren, was boer Bart druk in de weer
met onze kinderen! De locatie was echt super. Er viel
enorm veel te beleven. Kinderen mochten proberen
een koe te melken, kalveren voeren (dus ook
aanraken en aaien!), de kippen eten geven, eieren
zoeken, op skelters crossen etc. En er stonden daar
best wel veel tractoren waar ze op mochten spelen
en natuurlijk was er een speeltuin met o.a. een
trampoline. Voor de muziektalenten stond er een echte piano in de schuur. En de
verdwaaltuin was natuurlijk erg spannend! De dag werd helemaal compleet
gemaakt met een feestelijke maaltijd in de open lucht. Het was een onvergetelijke
dag voor onze kleinsten van de school. Dank aan alle rijders! De leuke foto's tre en
jullie op de andere bladzijde aan. Genieten geblazen!

6

7

8

Maandag
Juli
* Feestel ke
Ouderavond
* 13.30 uur
Leerlingenraad

Dinsdag
Juli
* Feestel ke
Ouderavond.

Woensdag
Juli
* Vandaag komt
de
Schoolfotograaf.

Donderdag
Juli
*

Vr dag
Juli
*
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Maandag
Juli
*

Dinsdag
Juli
* Afscheids lm
groep 8.

Woensdag
Juli
* Pleinfeest.

Donderdag
Juli
* Kinderen tot
12.00 uur naar
school en
daarna hebben
ze vakantie!

Vr dag
Juli
* Nieuwsbrief.

Aanmelding Feestelijke Ouderavond groot succes!!!

Maandag 4 juli en dinsdag 5 juli hebben w de Feestel ke Ouderavond. De aanmeldingen hiervoor
waren ver boven onze verwachtingen! Dat is hartstikke mooi, maar dat betekent wel dat w groepen
moeten splitsen, anders past het niet in onze theaterzaal. We hebben het als volgt opgelost:
* Maandag 4 juli: 18.30 uur groep 1 en 2 en om 19.15 uur groep 3 en 4.
* Dinsdag 5 juli: 18.30 uur groep 5 en 6 en om 19.15 uur groep 7.
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De kinderen hebben er zin in!!! Meer informatie vinden jullie op het Ouderportaal.
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Groep 7 en 8 vechten
tegen de hitte!
Tja, wat doe je dan als de temperatuur
voorb de 25 graden st gt? Eerst een
heerl k watergevecht op het
schoolplein (waar het gevoelsmatig
nog heter is...) en dan met de hele
club naar het Heidemeer. Lekker
zwemmen en chillen op het veld. Het
l kt haast wel een schoolreisje! Maar
verkoelend wat het in ieder geval wel!

Nieuws over het inleveren
van de iPads!
Zoals jullie weten kr gen de kinderen van
nieuwe groepen 3 t/m 8, nieuwe iPads.
Dat betekent dat de huidige iPads
moeten worden ingeleverd en wel op
MAANDAG 11 JULI inclusief lader.
De ouders kr gen nog een bericht dat ze
de iPad kunnen overnemen. Dat zal
gebeuren door een externe part . Als w
meer nieuws daarover hebben, horen
jullie dat van ons.

Van Maasdijkschool de snelste
school van de gemeente Heerenveen!
Op woensdag 22 juni werd de wedstr d
"Snelste school van gemeente Heerenveen"
georganiseerd. Elke school had al een
selectie gemaakt zodat ook echt de aller
snelsten aan de start verschenen. Uiteindel k
won onze school de eretitel en was Silke
Schokker zelfs de aller snelste individuele
sprintster! Alle deelnemers feliciteren w met
dit geweldige resultaat. W z n apetrots op
jullie!

Groep 5 maakt de buurt schoon!
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W halen geen oud papier meer op, dat doet Omrin nu.
Daardoor loopt de school inkomsten mis, maar de
gemeente heeft daarvoor in de plaats het project
"Schoon belonen" in het leven geroepen. Basisscholen
adopteren dan een gebied b de school om dit afvalvr
te maken. En daarvoor kr gt de school een mooi
geldbedrag uitgekeerd. En het levert een schone buurt
op en kinderen worden zicht bewust van zwerfafval.

Spelend leren b de
Parachutes!
Van spelen leer je heel veel!
De Parachutes-kleuters laten
dat zien. Ze bouwen met
Lego, doen Hamertje Tik en
ze meten hoe hoog een
bouwwerk gaat worden.
Soms l kt het dat de kleuters
'maar wat aan het doen z n',
maar niets is minder waar. Ze
z n inderdaad aan het
spelen, maar ook gel k aan
het ontdekken en creëren.
Dat ze er veel plezier aan
beleven is wel duidel k. Want
ja, leren is nu eenmaal leuk!

Enkele personele zaken....
* Juf Anne-Rixt is geslaagd voor haar PABO-

opleiding! Volgend schooljaar gaat z b ons het
zwangerschapsverlof van juf Lisa invullen!
*Juf Esther is geslaagd voor het het post HBOopleiding: Specialist Jonge Kind.

Beide dames van harte gefeliciteerd!!!

Schoolfotograaf.
Woensdag 6 juli komt de schoolfotograaf. Van broertjes en
zusjes, ook die niet op school zitten, worden vanaf 8.15
uur gezinsfoto's gemaakt. Zie ook het Ouderportaal.

Zomervakantie!
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Alle kinderen krijgen op donderdag 14 juli om 12.00
uur vakantie! Jippie!!!

Meester Ruud is in ieder geval qua lengte ingehaald
door Milan en St n (groep 8). Hiermee hebben ze een
presentje verdiend en de rest van de klas een traktatie.
Gezien de lengte van meester Ruud, overwegen w
volgend jaar hier in groep 7 al mee te starten...

De volgende nieuwsbrief verschijnt op
vrijdag 15 juli 2022.

