Nieuwe Frankeskoalle kinderen:
Deze week is Jazzlynn van Splunteren bij ons in de onderbouw gekomen. Jazzlynn is met haar moeder
Wendy van Splunteren aan het Eilânsgrien 35 komen wonen en komt van Loosdrecht. De vader van
Jazzlynn is door omstandigheden buiten beeld. De neef van Wendy (door Jazzlynn oom Alexander
genoemd) is nauw betrokken bij de opvoeding van Jazzlynn en zullen jullie ook regelmatig zien.
Na de meivakantie zijn Ylse (het zusje van Femke uit groep 4), Sophie (woont op Eilânsgrien 37) en
Jula (het zusje van Tjobie uit groep 1) vier jaar en deze meiden komen vanaf 14 mei in de onderbouw.
In juni komt Dieuwke (het zusje van Marije Buma) dan nog in deze groep. We wensen jullie allemaal
een hele fijne tijd op de Master Frankeskoalle.
Nieuws van het luizenteam:
Omdat Derina Boersma en Gretha Hoekstra aan het einde van dit schooljaar stoppen als
luizenmoeder, zijn we voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een nieuwe ‘luizenmoeder’. Met de
populariteit van de gelijknamige t.v.- serie zal het wel niet veel moeite kosten om hiervoor een
vrijwilliger te vinden. Taak: een week na iedere vakantie de hoofden van de kinderen controleren op
aanwezigheid van luizen en neten. U krijgt instructie van ervaren luizenmoeders.
Vraag vanuit het luizenteam: Wilt u a.u.b. aanwezigheid van luizen en/of neten doorgeven aan
school? Ook als u bijvoorbeeld in het weekend de luizen ontdekt en al hebt behandeld voordat uw
kind weer naar school gaat? Het luizenteam weet dan dat ze ‘oude’ neten kunnen aantreffen. U kunt
dit melden via info@frankeskoalle.nl

De agenda voor de komende weken:


5 april: groep 7-8 schriftelijk verkeersexamen



5 april: groep 7-8 uitstapje naar Tryater en de Taletún in Leeuwarden
Ouders/verzorgers die kunnen rijden graag opgeven bij g.zijlstra@frankeskoalle.nl
Vertrek 10.00 uur terug ongeveer 14.00 uur (lunch meenemen)



9 april: Alle groepen gaan weer de natuur in onder leiding van een natuurgids.
Onderbouw: gaat om 8.30 uur lopend naar ‘it Wikelslân’
Juf Jeannette wil graag twee begeleiders mee. Opgeven bij
j.vanderwoude@frankeskoalle.nl
Alle kinderen moeten een gekookt ei meenemen!
Middenbouw: de middenbouw vertrekt om 8.30 uur naar de bossen in Olterterp. Er zijn
nog twee rijders nodig voor dit uitstapje. Opgeven bij r.douma@frankeskoalle.nl
De bovenbouw heeft een excursie met de boot naar het monument in de Alde Feanen.
Hiervoor is geen begeleiding nodig.



10 april: Voorleeswedstrijd Friese kampioenschappen. Na twee voorrondes is Reinder van
Ens doorgedrongen tot de Friese finale in Gorredijk. Alle kinderen van zijn groep (7-8) zijn
uitgenodigd om mee te gaan om hem aan te moedigen. Vertrek 12.45 uur vanaf school.
Terug rond kwart voor vijf. Het vervoer is nog niet rond. Wie kan rijden? Opgeven bij
g.zijlstra@frankeskoalle.nl



13 april: Van 12.00-14.00 uur gaat de ouderraad met medewerking van ouders eerst
lunchen met de kinderen en daarna het dorp in om alle zwerfvuil in en rond het dorp op te
ruimen. U kunt zich opgeven om te helpen ( met een klein groepje een gedeelte van het
dorp zwerfvuil vrij maken) via een mail naar info@frankeskoalle.nl
De teamleden hebben die middag een conferentie over Sociaal Emotioneel Leren.



15 april: Fardau Visser en Reinder van Ens zijn samen met twee kinderen van de school van
Warten uitgekozen om de hele dag aanwezig te zijn bij de herdenking van de crash van de
Lancaster in de Alde Feanen. De andere kinderen van groep 7-8 zijn uitgenodigd om de
ceremonie vanaf 13.00 uur mee te maken. De kinderen die zich hebben opgegeven moeten
om die tijd aanwezig zijn op het schelpenpad. Daar ligt een boot klaar om de kinderen over
te zetten.



17 april: groep 1-2-3 naar de Taletún in Leeuwarden. Vertrek 10.00 uur – terug rond 13.30
uur. Wie wil er rijden? Opgeven bij j.vanderwoude@frankeskoalle.nl



17-18-19 april: groep 8 Eindtoets Cito. Zorgt u ervoor dat de kinderen goed uitgerust aan de
toets kunnen beginnen? De vier kinderen van groep 7 gaan deze ochtenden hun werk doen
in de middenbouw.



20 april: We vieren Koningsdag met spelletjes en een Koningslunch. De ouderraad zorgt
voor een gezonde pauzehap en lunch.



25-26 april: Kamp voor groep 7-8



27 april t/m 13 mei: meivakantie










Alvast wat data voor na de meivakantie:
14 mei om 14.00 uur in de hal van de school voorverkoop kaarten avondvierdaagse in
Garyp
14-25 mei: Wilke Kooistra doet een ‘snuffelstage’ in de onderbouw
21 mei: Pinkstermaandag zijn we vrij
25 mei: start dorpsfeest met een lawaaioptocht vanaf het schoolplein om 8.30 uur. De
kinderen mogen verkleed komen. Na de optocht is er ochtendgymnastiek op het
feestterrein. Na afloop gaan de kinderen onder begeleiding van de leerkrachten weer naar
school om de dag verder op school door te brengen.
1 juni: Trouwdag Jilt Nicolai en Janneke de Haan. De kinderen mogen confetti strooien, de
bruidegom strooit met geld (hier krijgt u nog nader bericht van)
29 juni: rapporten mee
29 juni: rommelmarkt in de loods van Westerdijk

Deze data staan ook op de website van de master Frankeskoalle: www.frankeskoalle.nl onder het
kopje agenda.

Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd langskomen, een mailtje sturen of bellen,
Alvast hele fijne paasdagen gewenst!
Anke Haanstra Kloosterman
info@frankeskoalle.nl
0511 539509
aanwezig op di-woe-do

