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NIEUWSBRIEF
Regioskoalle de Greidefûgel

AGENDA:
maandag 29 augustus
eerste schooldag
woe 31 aug. groep 1 t/m 8
naar zwembad de Klomp
ma. 5 sept. en dond. 8 sept.
ouder- en kindgesprekken
maandag 5 sept. middenbouw
Scheepvaartmuseum
maandag 5 sept. bovenbouw
klasbezoek Tresoar

dinsdag 13 sept. groep 1 t/m 8
margedag leerlingen vrij

ma. 19 t/m woe 21 sept.
bovenbouw schoolkamp
donderdag 22 sept.
middenbouw schoolreisje
vrijdag 23 sept. (o.v.b.)
onderbouw schoolreisje

vrijdag 30 sept. 13:45-14:15 uur
inloop met koffie/ thee

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
We zijn er klaar voor! We hopen dat jullie van een heerlijke
vakantie hebben genoten. Wij als team hebben dat zeker gedaan.
Heerlijk zo'n vakantie, ook leuk om weer te starten. Maandag is
het zover. We hopen iedereen dan in goede gezondheid weer te
treffen.

In deze nieuwsbrief o.a. ook de margedagen en vakanties. En een
aantal oproepjes, want er staan gelijk alweer een aantal leuke
activiteiten op het programma.
Mochten er vragen zijn of zaken die voor ons belangrijk zij om te
weten laat het vooral weten.
We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.
En tot maandag!
Met vriendelijke groet,
team de Greidefûgel

De Greidefûgel
EERSTE SCHOOLDAG - THEMA
We starten het schooljaar met het thema 'Samen Kleurrijk'. De eerste schooldag mogen de
kinderen dan ook verkleed in hun lievelingskleur komen. Houd je van rood, dan mag je als je
dat leuk vindt, in het rood op school komen (of zoveel mogelijk rood). We maken dan een
leuke kleurenfoto van de groepen.
Het thema 'Samen kleurrijk' spreekt eigenlijk voor zich. Allerlei aspecten rondom samenleving,
omgang met elkaar, verschillen tussen mensen zullen centraal staan en we willen heel veel met kleur (en fleur) aan
de slag gaan. In alle groepen staat de groepsvorming de komende weken centraal. Bij de onderbouw wordt daarbij
gebruik gemaakt van het boek 'Elmer'. We maken kennis met elkaar en spreken met elkaar af wat we belangrijk
vinden om er samen als groep een fijn jaar voor iedereen van te maken. De eerste weken zijn er dan ook een aantal
uitjes zowel met de groepen, als met de hele school. Ook op school gaan we zeker deze eerste weken extra veel
samen doen.
Door het thema heen zit het Frysk verweven. Vanuit Kyk (ons bestuur) wordt de Fryske taal in de eerste weken extra
aandacht voor onze taal gevraagd. We gaan daarom o.a. Frysk bakken, de middenbouw gaat naar het
Scheepvaartmuseum en bij de bovenbouw komt Tresoar op bezoek om over ons erfgoed te vertellen.

WELKOM
Na de vakantie komen Gjalt (groep 5), Mickey (groep 1) en Toby bij de peuters bij ons op school. Via deze weg
willen wij jullie alvast van harte welkom heten en wensen jullie een hele plezierige en leerzame tijd toe bij ons op
school.

BEDANKT!
Lieve en Leave hebben een geweldige vakantie gehad. Zij verbleven de gehele vakantie bij Danjouh en zijn
ouders. Danjouh heeft heel goed op Lieve en Leave gepast. Super fijn dat dit kon en via deze weg willen we de
familie Huizinga ontzettend bedanken!
Niet alleen Danjouh vond het heel gezellig dat de konijntjes er waren. Danjouh's konijn heeft ook even
kennisgemaakt met Lieve en Leave, die liet zich door niets tegenhouden.
Wat we heel goed snappen. Sindsdien is er sprake van enig nestelgedrag,
dus.... wie weet na lieve kuikentjes, lieve kleine konijntjes. :)

DE KLOMP - ZWEMMEN - RIJDERS GEZOCHT!
Woensdag 31 augustus gaan we met de hele school gezellig zwemmen.
Om 10:45 uur vertrekken van school naar Wommels.
De kinderen zijn gewoon om 14:15 uur uit en kunnen de kinderen uit Wommels worden opgehaald i.p.v. op
school. Kun je als ouder niet om 14:15 uur voor vervoer terug zorgen, dan graag even een berichtje. Kijken we
waar een plekje over is.
Wie wil helpen met het brengen? We vertrekken om 10:45 uur uit Baard.
De bovenbouw gaat op de fiets naar Wommels en is om 14:15 uur weer terug op school. Uiteraard onder
begeleiding. Is er een ouder die mee kan en wil fietsen?

SCHEEPVAARTMUSEUM - RIJDERS GEZOCHT!
Maandag 5 sept gaat de middenbouw naar het Scheepvaartmuseum. We zoeken 2 rijders voor dit uitje. Om
8:30 uur vertrekken we vanuit Baard naar Sneek, rond 12 uur zijn we zeker weer terug.

SCHOOLREISJES- RIJDERS GEZOCHT!
De schoolreisjes staan ook weer gepland (zie agenda nieuwsbrief), mocht je kunnen en willen rijden, laat het dan
weten. Exacte tijden weten we nog niet, maar houd er rekening mee dat je de hele schooldag mee mag.

De Greidefûgel
MAILADRESSEN
We zijn dit jaar als bestuur gefuseerd. Gearhing en Odyssee zijn
nu Kyk!. Daar horen ook nieuwe mailadressen bij.
Renske.Monsma@kykscholen.nl
JanTiede.Bouma@kykscholen.nl
Jeltsje.Tamminga@kykscholen.nl
Sytske.vandePolder@kyscholen.nl
Sandra.Heslinga@kykscholen.nl
Sjoukje.deJong@kykscholen.nl
Jetske.Hettinga@kykscholen.nl
Tamara.Struiving@kykscholen.nl
Het mailadres van school is nog wel degreidefugel@gearhing.net.
Wanneer deze verandert laten wij dat natuurlijk weten.
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PARRO - KALENDER
Iedereen krijgt voor Parro weer een uitnodiging om de berichten van de klas te volgen.
Daarnaast mogen jullie binnenkort weer een kalender verwachten.

BEDANKT!
Juf Els heeft in de zomervakantie op de planten gepast. Els ook jij bedankt voor de hulp in de vakantie.

STAGE
Haije Slagter komt dit jaar op maandag en dinsdag bij ons stagelopen. 's Ochtends in de middenbouw en 's
middags in de bovenbouw. Hij volgt de opleiding tot onderwijsassistent. Welkom Haije!

MAREGDAGEN
vrije dagen voor de leerlingen:
woensdag 14 september
dinsdag 1 november
maandag 21 november
donderdag 15 december
woensdag 1 februari
vrijdag 24 februari
maandag 6 maart
donderdag 6 april
vrijdag 28 april (dag na Koningsdag)
maandag t/m woensdag 26 t/m 28 juni

VAKANTIES
17-10-22 t/m 21-10-22 herfstvakantie
26-12-22 t/m 06-01-23 kerstvakantie
27-2-23 t/m 3-3-23 voorjaarsvakantie
7-04-23 t/m 10-04-23 paasvakantie
27-4-2023 koningsdag
01-05-23 t/m 05-05-23 meivakantie
5-5-2023 bevrijdingsdag
18-05-23 t/m 19-05-23 hemelvaartsdag
29-5-2023 pinkstervakantie
24-07-23 t/m 1-09-23 zomervakantie

VAKDOCENTEN
Gym alle groepen hebben om woensdagochtend gym van meester Kees. Zorg dus dat je goedpassende
gymkleren en gymschoenen op die dag mee hebt. De eerste gymles zal 7 sept. zijn, omdat we woensdag 31 aug.
gaan zwemmen.
HVO de bovenbouw heeft op dinsdagochtend HVO van juf Wietske.
GVO de middenbouw heeft op dinsdagmiddag eens in de twee weken GVO van juf Sybrig.
Muziek alle groepen hebben eens in de twee weken op dinsdagmiddag muziekles van juf Sepkje.

