Alwer in nijsbledsje mei in soad ynformaasje. De lêste wiken fan it skoaljier sitte altyd fol mei allegearre
aktiviteiten. De kommende tiid: Rommelmerk, rapportpetearen, feestlike âlderjûn, survival en kanofarre
foar midden- en boppebou, natoerkuier, kennismeitsje mei nije learlingen, ôfskiejûn foar groep 8 mei
it tiim en dan noch in lêste skoaldei.
Formatie 2017-2018
Onderbouw groep 1-2-3= 18 leerlingen
In de loop van het jaar + 3 = 21
Groepsleerkracht Nel van der Zee. Tijdens de re-integratieperiode vervangt juf Jessie Schipper.
Ondersteuning: Adry van der Zee Deinum 4 ochtenden per week van 8.30- 10.00
groep 1-2
Groep 0
Tjobie de Groot
25-11-2013
Jula de Groot
23-04-2014
Ylse Bakker
23-05-2014

Groep 1
Liselot Toering

Groep 2
Elbrecht Eelkema

Groep 3
Willem de Haan

Suze de Vries

Pieter Spoelstra

Germ Hoekstra

Bertus Wester

Ada Siderius

Myko Hoekstra

Wytse Douma

Sonne van der Lei

Sanne Koopmans

Ammarins Baukje Toering

Skye Jullens

Femke Bakker

Ids Kooistra

Aniek van der Veen

Rob Smith

Middenbouwgroep: 4-5-6 = 22 leerlingen
Groepsleerkrachten:
Tot einde verlof periode Grietje van der Weg Zijlstra (eind oktober), Reina Douma.
Vanaf eind oktober tot einde schooljaar: Grietje van der Weg Zijlstra (maandag, dinsdag)
Reina Douma (woensdag, donderdag, vrijdag)
Ondersteuning: 4 ochtenden per week Adry van der Zee Deinum 10.30-12.00 uur in ieder geval tot en
met januari.
Groep 4
Reid de Vlas
Jildou van der Velde
Berber Kooistra
Hugo Smith
Roos de Haan

Groep 5
Yhme van der Weij
Stef de Jong
Amarins Eelkema
Fabiënne Hoekstra
Jan Willem Koopmans
Mirte van der Veen
Rinze Postma
Froukje Postma
Ruben de Vries
Wâte Spoelstra
Bovenbouwgroep: 7-8= 15 leerlingen

Groep 6
Hidde Herrema
Idsard Eelkema
Kristina Jobst
Lennard Poortinga
Sietske de Haan
Elsa Smith
Hessel Kooistra

Groepsleerkrachten:
Yttje Hesselink Allema (maandag, dinsdag) en Nynke van der Woude Formsma ( woensdag, donderdag
vrijdag)
Groep 7
Reinder van Ens
Fenne Wester
Jarno de Haan

Groep 8
Silke Middeldorp
Mälin Veldman
Jelte van Ens
Manon van Osnabrugge
Anne de Haan
Tigo de Jong
Fardau Visser
Gjalt Wester
Marije van der Velde
Tijn Thomas de Wit
Baukje Hoekstra
Jorrit Elverdink

Op de woensdagen is Ingrid Post Duin tot het einde van de verlofperiode van Grietje van der Weg
Zijlstra aanwezig als intern begeleidster. Daarna neemt Grietje van der Weg Zijlstra deze taak weer op
zich.
Anke Haanstra Kloosterman op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig voor directietaken.
Mochten er op de maandag afspraken zijn, dan wissel ik vaak met de donderdag. In principe is de
vrijdag mijn vaste vrij.

Utfiering fan de musykskoalle:
Wy hiene op 20 juny de jûns in prachtich optreden fan de bern dy’t blokfluitles krije fan de
musykskoalle. Wat moai om te sjen hoe’t dizze bern nei in pear moanne al spylje kinne op dit
ynstrumint. Wat in ynset en talint! It wie in tige gesellige gearkomste yn de hal fan skoalle. It
kommende jier is der fêst romte foar nije learlingen.

Nije learlingen:
Sa as jimme al yn it formaasje oersjoch sjen koene, krije we nei de fakânsje wer nije learlingen op
skoalle. Dizze bern komme foar de fakânsje al in tal deidielen meidraaien.
Dat binne yn groep 1:


Ada Siderius



Wietze Douma



Sanne Koopmans
Yn groep 4:



Roos de Haan
Yn groep 7:



Jarno de Haan
Yn groep 8:



Baukje Hoekstra



Jorrit Elverdink

Roos, Jarno, Baukje en Jorrit komme fan de Wrâldpoarte út Garyp. Jimme binne allegearre fan herte
wolkom en we hoopje dat jimme hjir in hiele fijne tiid hawwe!

Feestlike âlderjûn:
Op tongersdeijûn 13 july wolle wy jimme allegearre (ek paken, beppen en oare belangstellenden)
útnoegje foar de feestlike âlderjûn yn de teaterseal fan de Wiidpleats. Alle bern hawwe in ( grutte as
lytse) rol yn de musical:

Wy begjinne de jûns om 19.30 oere. De bern krije noch in skema hoe let as se op lokaasje wêze
moatte om harren om te klaaien en te schminken.
De tagong is fergees, mar kofje, tee en drankjes (en hapkes nei ôfrin) binne foar eigen rekken. Der is
gjin pinautomaat oanwêzich dus is it wol handich om wat kontant jild by jo te hawwen.
Tongersdeimoarns 13 july hawwe wy generale repetysje op “It Wiid”. De bern komme dan om 12.00
oere út.

Lêste skoaldei:
Op de lêste skoaldei swaaie we 5 bern út:
Jackie Fennema
Sarah Helmvoigt
Anne Lotte Poortinga
Brecht de Vlas
Mark van der Weij
Jackie set hat skoalloopbaan troch op it Nordwin College yn
Bûtenpost. Sarah giet fierder op it Tjalling Koopmans College yn
Hurdegaryp. Anne Lotte, Brecht en Mark sille alle dagen op de fyts
nei it Drachtster Lyceum. Wy sille jimme misse mar hoopje dat
jimme ûntwikkeling fierder hiel foarspoedich ferrinne mei.
Wy binne wend dat alle bern dizze lêste skoaldei ferklaaid op
skoalle komme. It tema fan de ferklaaipartij betinke de ôfskie
nimmers. Se hawwe keazen foar it thema : Fantasie. We geane yn
optocht troch it doarp, dogge spultsjes en we krije iten fan de
âlderrie. Nei it iten nimme we ôfskie yn de groepen en komt de
skoalle út om 13.30 oere. Om 8.30 oere is der altyd romte foar
âlders om foto’s te meitsjen fan dit feestlik barren.

Ferhûzje:
Op 14 july sil juf Nel ferhûzje nei Bolsward. Nei jierren yn Burgum wenne te hawwen giet juf Nel
werom nei har berteplak ticht yn de buurt fan har beide broers. In skattich hûs mei sliepplak op de
begeane grûn en net te folle wurk yn it lytse túntsje, makket dat juf Nel ek yn de takomst gerieflik
wenje kin.Har adres wurdt:
Kleine Dijlakker 30, 8701 HW Bolsward.

Aginda:
29 juny: Rommel ophelje foar de rommelmerk ( 18.30 oere)
30 juny: Rommelmerk yn de loads by Westerdyk ( 19.00 oere)
3 en 4 july: Rapportgesprekken mei âlders/fersoargers
10 july: simmerkuier yn de natoer foar ûnder-, midden- en boppebou 12.30 oere
10 july: bestjoersgearkomst ( 19.30 oere)
12 july: middeis oefenje op It Wiid ( 12.30-14.00 oere)
13 july: moarns generale repetysje (bern komme om 12.00 oere út)
Jûns feestlike âlderjûn ( 19.30 oere). Elts is wolkom!
18 july: midden- en boppebou middeis survivalbaan/kanofarre mei de Twirre
(De bern kinne wat letter wer by skoalle werom wêze)
19 july: ôfskie mei groep 8 ( jûns foar learkrêften en bern dy’t ôfskie nimme fan skoalle)
20 july: Lêste skoaldei ( FANTASY) ferklaaid op skoalle. Optocht troch it doarp en dêrnei spultsjes
ûnder lieding fan groep 8. De âlders/fersoargers meie de bern om 13.30 oere ophelje.
21 july: Frije dei en dêrnei SIMMERFAKANSJE!
23 july: Klompkesilen organisearre troch de âlderrie fan de MFS. 14.00 oere by de pont.

Mochten jimme noch fragen hawwe dan hear ik dat graach fia tillefoan, in besite as oer de mail.

Mei freonlike groetnissen ek út namme fan it tiim:
Anke Haanstra (dir.)

Gearwurkingsskoalle Master Frankeskoalle
Eilânsgrien 17
9264 TB Earnewâld
Tel.: 0511 – 539509
info@frankeskoalle.nl

