Nijs fan it team:

Bliid nijs: (goed nieuws van juf Nynke)
In prachtich berjocht krigen we fan juf Nynke:
Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik zwanger ben van ons tweede kindje.
Alles ziet er goed uit en als alles verder ook goed gaat, worden wij rond 14 november voor de
tweede keer heit en mem.

Juf Nel: ( is bezig met re-integratie naar ander werk)
Juf Nel hat de earste fase hân fan re-integraasje nei oar wurk. No is se der oan ta om te begjinnen
mei sollisitearjen. Wy winskje har dêr in soad sukses by.
Juf Yttje (de re-integratie verloopt nog niet vlot. Yttje is één dagdeel per week ongeveer een uur
aan het werk met individuele leerlingen)
De re-integratie fan juf Yttje giet net sa flot as wy hopen. Foarlopich komt se ien deidiel op skoalle en
dêrfan is se in goed oere mei individuele bern dwaande. We hoopje dat se it stadichoan wer
opbouwe kin.
Efkes fan de pôle: (uitstapjes, alle rijders en begeleiders heel hartelijk bedankt!)
De ôfrûne tiid binne de groepen der in soad op út west. Taletún, natoerkuier, foarlêswedstryd,
betinking en iepening monumint yn de Alde Feanen ensaf. Ek de kommende tiid steane der noch
ferskate útstapkes op it programma sa as it kamp en de skoalreiskes. Dat kin fansels net sûnder de
ûndersteuning fan begelieders en riders. Dêrfoar ús hertlike tank

Ek de begelieding fan de bern mei de himmelaksje yn Earnewâld en it helpen mei de spultsjes op
keningsdei. We binne o sa bliid mei de ûndersteuning fan de âlderrie en in soad belutsen âlders.

Ferkearseksamen: (Verkeersexamen. Alle leerlingen van groep 7 en 8 zijn geslaagd)
Alle bern fan de boppebou (groep 7-8) binne slagge foar it
ferkearsdiploma!Dat is wol in lokwinsk wurdich!

De útslach fan de eintoets fan Cito ( foarrige wike) komt nei de
maaiefakânsje. Dan stiet der foar de boppebou noch it Frysk skoaleksamen
op de aginda en de Anglia eksamens (Ingelsk). (We wachten op uitslag van
de eindtoets en in de bovenbouw staan het Anglia examen en het schoolexamen Frysk nog op de
agenda)

4 maaie betinking (4 mei dodenherdenking in Earnewâld. 19.00 uur in de Agneskerk.
Kinderen leggen bloemen bij de oorlogsgraven)
De pleatslike 4 en 5 maaie kommisje organisearret wer
in deadebetinking op 4 maaie. De bern fan de
middenbou sil tidens de betinking in ferske sjonge
ûnder lieding fan juf Dorie (musykjuf). We soene it
moai fine as dizze bern mei harren âlders de jûns by de
betinking yn de Agnestsjerke komme. Se wurde dan
wol nei foarren roppen as it harren beurt is yn it
programma. Jorrit, Baukje, Manon en Gjalt út de
boppebou sille dan blommen lizze by de grêfstiennen
fan de minsken dy’t betocht wurde. Dizze bern moatte
om 18.30 oere by it tsjerke wêze foar ynstruksje.
Bernemienskipssintrum ( kindcentrum Earnewâld maandag 14 mei om 8.30 uur is er koffie
voor de ouders en verzorgers van de kinderen van 0 t/m groep 3)
Mei de lieding fan BSO Vandaag, de pjutten en gastâlder Elisabeth de Vlas hawwe wy ôfpraat
dat we alle moandeis nei de fakânsjes om 8.30 oere in bakje kofje skinke foar de
âlders/fersoargers fan de bern fan 0 oant 7 jier. Der is dan gelegenheid om mei elkoar yn’e

kunde te kommen en ynformeel fragen de stellen oer ûnderwiis en opfang. Mariska Deinum
fan it jeugdteam sil der ek alle kearen wêze. Jimme kinne har fragen stellen oer lytse en
gruttere problemen by de opfieding fan jimme bern.
Proefdraaie op de Master Frankeskoalle (Na de meivakantie komt er een nieuwe leerlinge
proefdraaien in groep 7. Imara is autistisch en heeft veel moeite met de drukke groepen in het
speciaal onderwijs)
Imara komt fan Burgum en sil nei de maaiefakânsje op de tiisdeis yn de boppebou(groep 7)
meidraaie. Imara stiet no ynskreaun op de Caleidoscoop yn Ljouwert (Speciaal ûnderwiis) omdat se in
autistyske steurnis hat. Op de Caleidoscoop giet it net goed fanwege alle prikkels dy’t Imara kriget.
Dêrtroch sit se in skoftsje thús en kriget gjin ûnderwiis. Oant de grutte fakânsje sille we sjen as it foar
Imara ek mooglik is om (mei ûndersteuning) de basisskoalle by ús ôf te ronden (groep 8).
Utstapke nei it Ryksmuseum yn Amsterdam: Uitstapje naar Amsterdam. De groepen 4 t/m 8 gaan
op vrijdag 29 juni met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Op freed 29 juny ûndernimme wy mei de bern fan de midden- en boppebou in bysûndere reis. We
sille nei it Ryksmuseum om de echte Rembrandts te sjen: de Nachtwacht en de nije skilderijen fan
Marten en Oopjen. In rûnlieding en workshop steane op it programma. De busreis wurdt sponsere
troch de oerheid.

Skoalswimmen: (schoolzwemmen. Schooljaar 2018-2019 gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 vijf
keer met hun groep naar het zwembad. U krijgt nog informatie over welke periode dit is. Voor het
vervoer van de kinderen doen we een beroep op de ouders/verzorgers)
Al wer in tal jierren ha de bern gjin skoalswimmen mear. De bekostiging waard net mear troch de
gemeente betelle. No is der dit skoaljier in pilot “Swim2play”west. Swim2play is een besteand
konsept, rjochte op it fergrutsjen fan de swimfeiligens. It wurdt oanbean foar de groepen 1 o/m 5.
Wy hawwe de bern fan de ûnderbou en middenbou ynskreaun foar dizze aktiviteit (in blok fan 5
lessen) Jimme hearre noch wannear’t dit yn it skoaljier 2018-2019 plakfine sil. De âlders wurde frege
foar it ferfier fan de bern.

De aginda foar de kommende wiken:

























25-26 april: Kamp voor groep 7-8
27 april t/m 13 mei: meivakantie
4 mei viering om 19.00 uur in de Agnestsjerke. De middenbouw (groep 4-5-6) werkt mee.
14 mei 8.30 uur: Koffiedrinken voor ouders van peuters, groep 1-2-3 en gastouderopvang
in de lokalen van de peuters en kleuters. Marinka Deinum van het jeugdteam
Tytsjerksteradiel zal aanwezig zijn. U kunt met haar kennismaken en haar benaderen met
vragen of kleine problemen rond de opvoeding (eten, slapen, zindelijkheid etc.)
14 mei Luizenkammen. Denkt u erom? Deze ochtend geen gel en vlechten in het haar.
14 mei om 14.00-14.30 uur in de hal van de school voorverkoop kaarten avondvierdaagse
in Garyp
14-25 mei: Wilke Kooistra doet een ‘snuffelstage’ in de onderbouw
16 mei: De bovenbouw doet mee aan de ‘Bankbattle’
18 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni zijn er weer doe-middagen.
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. ’s Middags na schooltijd is er een
talentenjacht (Earnewâld got Talent) waar de kinderen van school zich voor kunnen
opgeven.*
25 mei: groep 4-5-6 uitstapje naar de Taletún. Wie kan er rijden? Graag opgeven bij juf
Reina r.douma@frankeskoalle.nl vertrek om 10.15 vanaf school en we zijn rond 14.30 uur
terug op school.
27 mei: Tentdienst als afsluiting van het dorpsfeest. De kinderen leren op school twee
liedjes die daar door de kinderen worden gezongen. U bent van harte welkom.
28 mei-8 juni: Groep 2 t/m 7 toetsweken halfjaarlijkse toetsen CITO -LOVS. Wist u dat
kinderen beter presteren als ze goed uitgerust en met een ontbijt aan de dag beginnen?
1 juni: Trouwdag Jilt Nicolai en Janneke de Haan. De kinderen mogen confetti strooien, de
bruidegom strooit met geld. Het bruidspaar komt om 17.30 uur uit de kerk (Eben-Haëzer
aan de Wiidswei). Kinderen die hierbij willen zijn, krijgen confetti mee van school.
13 juni: Schoolreisje groep 1-2-3 naar Sanjesfertier.
22 juni: Voor de bovenbouw Technics4U
29 juni: rapporten mee
29 juni: groep 4 t/m 8 met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam
29 juni: rommelmarkt in de loods van Westerdijk

Binne der noch fragen? Jo kinne altyd lânskomme, maile as belje.
Hebt u nog vragen, dan mag u altijd belle, mailen of even langskomen.
Hertlike groetnissen, Anke Haanstra Kloosterman
info@frankeskoalle.nl till. 0511 539509

