De agenda voor de komende weken:
26 febr t/m 2 maart voorjaarsvakantie.
6 maart: bestuursvergadering
8 maart: Uurcultuur groep 1-2-3 in Hurdegaryp (rijders/begeleiders gevraagd zie verderop in de
nieuwsbrief)
12 maart: luizenpluizen (geen gel of vlechten in het haar)
23 maart: afscheid juf Nel 13.30-14.00 uur voor de leerlingen van school
14.00-15.00 uur voor genodigden en belangstellenden
Beste ouders/verzorgers,
Voor juf Tryntsje komt er met de voorjaarsvakantie een eind aan haar invalperiode op de woensdag.
Natuurlijk nemen we geen afscheid van Tryntsje want we willen haar graag weer kunnen vragen als
er invalkrachten nodig zijn. Maar we hebben haar wel bedankt voor haar inzet (bos bloemen van het
bestuur) We hebben de afgelopen twee weken ook kunnen kennismaken met juf Evelyne. Fijn als
mensen zich snel thuis voelen bij ons op school en dan ook nog graag eens terugkomen. In deze tijd
van krapte op de invalmarkt een goed bericht. Natuurlijk zijn we ook erg blij met de flexibele inzet
van juf Adry.
Juf Nel is begonnen met een re-integratietraject naar ander werk. Ze komt nog op 23 maart om
afscheid te nemen (14.00-15.00 uur in het speellokaal) U bent daar als ouders/belangstellenden van
harte welkom.
Juf Yttje heeft de eerste stap naar school weer gezet. Ze heeft even koffiegedronken met het team.
Door lichamelijke klachten (tekort aan vitamines) is het nog niet gelukt om al te beginnen met reintegreren.
De afgelopen periode zijn we druk geweest met de Cito-LVS toetsen, het schrijven van de rapporten
en de oudergesprekken. Fijn om (bijna) alle ouders te ontmoeten om te praten over de ontwikkeling
van uw kind (eren).
Afgelopen maandag hebben alle leerlingen onder uitzonderlijk mooie omstandigheden mee kunnen
doen aan de natuur wandeling onder leiding van de gidsen van ‘It Fryske Gea’. De foto’s hiervan kunt
u bekijken op de facebook pagina van de Master Frankeskoalle.
We willen alle ouders die voor vervoer en begeleiding hebben gezorgd heel hartelijk bedanken!

Na de voorjaarsvakantie kunnen we een nieuwe leerling begroeten in groep 4:
Jan Koopmans het neefje van Jan Willem en Sanne Koopmans komt na de voorjaarsvakantie in groep
4. Jan heeft vandaag al even ‘geproefd’ en meegedaan in de groep. We hopen dat je je erg snel thuis
zal voelen. Fan herte wolkom Jan!
De kinderen van de onderbouw gaan op donderdag 8 maart naar een voorstelling van Uurcultuur in
Hurdegaryp. Omdat juf Jeannette nog geen mailadressen heeft van alle ouders wil ik namens haar
vragen wie van de ouders/verzorgers wil rijden. De groep vertrekt om 9.30 uur en zal rond 12.00 uur
wel weer op school zijn. We hebben in ieder geval 4 auto’s nodig. Ouders die hun kinderen graag in
een kinderzitje vervoeren kunnen dit meegeven naar school. U kunt zich als begeleider opgeven bij
Anke: info@frankeskoalle.nl
Na de kerstwandeltocht is er een vuurkorf blijven staan op het plein. Wie weet waar deze thuis
hoort?
Nieuws van de BSO

Hallo allemaal!
Sinds deze maand hebben ook wij van 'VANDAAG BSO te Earnewâld' een Facebook pagina!
Ook zo benieuwd naar wat er allemaal te doen is? Volg ons dan op Facebook en deel en/of
like onze berichten en activiteiten.
www.facebook.com/VandaagBSOEarnewald

Groetjes van Corina

Hebt u nog vragen dan kunt u altijd via de telefoon, de mail of even op school contact zoeken.
Hierbij wens ik iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie. Hartelijke groeten Anke

