Nieuws van het team
In een mail heeft de nieuwe directeur zich al aan u voorgesteld. Inmiddels is Chris op school geweest
en heeft hij kort kennis kunnen maken met de kinderen. We hebben al een aantal middagen
afgesproken voor de overdracht.
Het gaat heel langzaam vooruit met Yttje. In lichamelijk en geestelijk opzicht hakt een burn-out er
behoorlijk in. Om uit te vinden waar de trigger zit, is er tijd en energie nodig. Gelukkig zien we dat
Yttje de aangepaste taken al langer kan volhouden en er ook weer meer plezier in krijgt.
Juf Dorie heeft aangegeven dat ze het komende jaar stopt met het geven van muzieklessen aan de
onder- en middenbouw. Er zit veel groei in de lessen “muziek op schoot” waardoor ze keuzes moet
maken. Ze heeft met veel plezier lesgegeven bij ons op school. Haar werkgever “De Wâldsang” zoekt
een nieuwe vakleerkracht. We willen haar hartelijk bedanken voor de muzikale ondersteuning.
Omdat er voor het volgende schooljaar geen onderwijsassistentie in de onderbouw nodig is, nemen
we ook afscheid van juf Susanne. Geweldig dat Susanne ons na de kerstvakantie kon ondersteunen
en helpen in de onderbouwgroep. Je vond het heel fijn om betrokken te zijn bij het schoolgebeuren
en wij en de kinderen genoten van jou met je muzikale gaven. Heel hartelijk dank voor je inzet
Susanne! We wensen je heel veel succes bij het zoeken naar passend werk.

Van het bestuur
De formatie- en begrotingsbesprekingen zijn achter de rug. In het schema ziet u een verdeling van
leerkrachten over de groepen. Zowel in de midden- als in de bovenbouw krijgt de leerkracht
ondersteuning van een onderwijsassistente. Niet omdat de groepen te groot zijn, maar wel vanwege
de complexiteit van de combinatiegroepen. Er is daarnaast nog extra budget voor werkdrukverlaging.
Directeur en team maken een plan om deze middelen op de meest effectieve manier in te zetten.

Juf Reina is bereid om voorlopig nog 5 dagen voor de middenbouw te staan en juf Grietje is bereid
om voorlopig nog de vervanging van juf Yttje in de bovenbouw te blijven doen, waarvoor onze dank!
Op deze manier blijft er voor de bovenbouw de hele periode een vertrouwd gezicht voor de groep. Er
is nog een vacature voor het zwangerschapsverlof van juf Nynke en voor een onderwijsassistente in
de bovenbouw.
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Uitstapjes
De komende periode staan de schoolreisjes van groep 1-2-3 (13 juni) en 4-5-6 (18 juni) nog op de
agenda. En het cultuuruitstapje naar het Rijksmuseum in Amsterdam voor de midden- en bovenbouw
(29 juni). Denk erom: we vertrekken om 7.20 uur dus op tijd aanwezig zijn anders kun je niet mee.
We nemen ons eigen pauze- en lunchpakket mee.
Rommelmarkt
Ook op 29 juni is er weer de jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt aan de
ouderraad van de Master Frankeskoalle. De ouderraad financiert hiermee de kerstviering, laatste
schooldag, lunch koningsdag en ondersteunt Sinterklaas. Het afgelopen jaar hebben we ook
buitenspelmaterialen gekregen van de ouderraad. Uw hulp wordt gevraagd bij het ophalen en
klaarzetten van de spullen in de loods (28 juni) en bij het verkopen van de spullen op 29 juni. Vele
handen maken licht werk.
Integraal Kindcentrum
Samen met BSO Kind Vandaag, Peuterspeelzaal en Gastouderopvang Appels en Parren gaan we ons
het komende schooljaar bezinnen op de voeding. Daarvoor hebben we subsidie aangevraagd en
gekregen. We hopen daarmee het voedingsbeleid van de verschillende organisaties binnen ons
bernemienskipssintrum op dezelfde lijn te brengen. U zult er nog meer van horen.

Op vrijdag 6 juli komen de mensen van Kearn Welzijn in
Earnewâld om een spel te spelen met de kinderen van
groep 6,7 en 8. Ze beginnen rond 14.15 uur. Wil je
meedoen neem dan even wat extra drinken en pauze eten
mee zodat je kunt blijven. Locatie schoolplein.

Ruilkast
De schoolraad van onze school (Anne, Silke, Fenne en Reinder) is benaderd door Kearn om na te
denken over een ruilkast in de school. Deze heeft tot doel om goede gebruikte spullen van kinderen
erin te zetten. Anderen kunnen de spullen er gratis uithalen. Het doel hiervan is tweeledig: We
kennen de cijfers van de armoede: 1 op de 7-8 kinderen groeit op in armoede. Spelletjes, skeelers,
voetbalschoenen sportkleding etc. is dan ook van harte welkom. Maar ook de duurzaamheid is
belangrijk. Hoeveel spullen hebben we niet in huis die we niet meer gebruiken maar nog heel goed
hergebruikt kunnen worden. We richten ons voor de inhoud van de kast eerst op onze doelgroep nl.
de kinderen. De leerlingraad gaat zich bezinnen op de spelregels t.a.v. de kast. Wie heeft er nog een
open kast of vitrinekast die we voor dit doel kunnen gebruiken?
Musical bovenbouw
De leerlingen en leerkrachten van de bovenbouw zijn druk bezig met het instuderen van een musical.
’s Ochtends hebben we de generale repetitie waar de onder- en middenbouw bij aanwezig mogen zijn.
’s Avonds treden de kinderen op voor ouders/pakes en beppes/opa’s en oma’s. Dit zal zijn op 12 juli
(onder voorbehoud).
Rapporten en rapportgesprekken
Op 29 juni krijgen de kinderen weer hun halfjaarlijks rapport mee naar huis. Op maandag 2 en dinsdag
3 juli hebben we de gesprekken gepland. Wilt u de rapportmappen zo spoedig mogelijk meegeven
naar school?
Laatste School Dag (donderdag 19 juli)
De kinderen van groep 8 hebben het thema bedacht voor de laatste schooldag. Dit jaar is het thema:
Onderwaterwereld. Dit mag je zo breed mogelijk zien. Vissen, neptunus, zeewier, je kunt je ook laten

inspireren door de filmpjes van Spongebob. We hopen op een zeer creatieve verkleedpartij. Deze dag
krijgen de kinderen een pauzehap en lunch op school (een tasje mee is dus niet nodig). Om 13.00 uur
is het afscheid van groep 8. U kunt de kinderen om 13.30 uur uit school halen.
De agenda voor de komende weken
















13 juni: Schoolreisje groep 1-2-3 naar Sanjesfertier.
18 juni: Schoolreisje groep 4-5-6 naar de Sprookjeshof in Zuidlaren.
22 juni: Voor de bovenbouw Technics4U.
28 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
2 juli: zomerwandeling 8.30 uur onderbouw naar it Wikelslân
8.30 uur middenbouw naar it Ketliker Schar (vervoer gevraagd)
2 en 3 juli: rapportgesprekken groep 1 t/m 7
6 juli: juf Jeannette op cursus. Groep 1-2-3 vrij
9 juli: zomerwandeling 8.30 uur bovenbouw naar it Wikelslân
12 juli: musical groep 7 en 8
12 juli: afscheid Juf Dorie
17 juli: afscheid juf Anke
18 juli: afscheid groep 8 met bbq
19 juli: L.S.D. (laatste schooldag) De kinderen komen om 13.30 uur uit.
Thema: onderwaterwereld. Afscheid juf Susanne.

Hebt u nog vragen, dan mag u altijd bellen, mailen of even langskomen.
Hertlike groetnissen, Anke Haanstra Kloosterman
info@frankeskoalle.nl till. 0511 539509

