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Geachte ouders,

De schoolfotograaf.
Wij komen langs voor de schoolfotografie op:
maandag 8 april 2019.
Om 8.30 uur zal er gestart worden met het fotograferen van de niet naar
schoolgaande broertje(s) en/of zusje(s) met hun broer(s) en/of zus(sen).
dinsdagochtend 9 april 2019 komen wij langs voor de peuters van POV It
Boartersplak.
Om 8.30 uur kunnen de peuters met hun broer(s) en of zus(sen) op de foto.
Wij verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) GEEN GROENE KLEDING (of kleding met
groene accenten) aan te trekken !!
Dit i.v.m. de vorm van schoolfotografie voor green screen, waarbij u tijdens het
plaatsen van uw bestelling zelf een achtergrond kunt kiezen.
Samen met u kunnen wij ervoor zorgen dat de kinderen unieke schoolfoto’s krijgen.

Vormgeving continurooster, extra
instructies.
Zoals bekend gaan we volgend jaar, 2019 – 2020, over op
het continurooster. In week 20 en 21, maandag 13 t/m
vrijdag 24 mei, gaan we proefdraaien. Het schema met de
schooltijden is bekend, zie skoallenijtsje 353. We hebben de
volgende instructies opgesteld:

Regels en afspraken voor het eten en drinken tijdens de
lunch.
Vooraf aan de lunch:
 Melk/karnemelk/yoghurtdrink/ sap zijn toegestaan.
 Het is de bedoeling dat uw kind brood meeneemt en eventueel fruit. Wilt u uw kind nog iets
lekkers meegegeven, denk dan bijvoorbeeld aan een stukje kaas, komkommer, tomaat of
wortel. Mee genomen snoep wordt weer mee gegeven naar huis.
 Graag willen we u vragen het eten en drinken mee te geven in een broodtrommel en een
goed afsluitbare beker. Mocht u toch kiezen voor pakjes en/of andere verpakkingen, dan
zullen we dit afval met de kinderen mee naar huis geven. We
doen dit om de hoeveelheid afval bij ons op school te beperken.
 Beker en bakje duidelijk voorzien van naam.
• Alle kinderen nemen een theedoek mee om als tafelkleed te
gebruiken.

De lunch:
Er wordt gezamenlijk met de leerkracht in de klas gegeten en gedronken.
Voor de lunch wordt ongeveer een kwartier uitgetrokken. De kinderen nemen hun eigen eten
en drinken mee. Omdat het ene kind meer tijd nodig heeft om te lunchen dan het andere
wordt er soepel met de lunchtijd omgegaan, dit geldt met name voor de groepen 1 en 2.
Bij het eten van de lunch horen een aantal regels of manieren die de leerkrachten en
kinderen toepassen. We hanteren de volgende regels:
Regels.
 Iedereen begint op hetzelfde moment met eten, na een moment van stilte, een gebed, of
een gedicht.
 Netjes eten en drinken
 Blijven zitten onder het eten en drinken
• Aandacht bij het eten, geen touchbord of voorlezen door de leerkracht.
 Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken
 Overgebleven eten en drinken gaan weer mee naar huis, zodat ouders inzicht hebben in
wat er is gegeten en gedronken.

Paasviering op dinsdag 16 april.
’s Morgens is in de eigen groep een paasviering.
Verder organiseert de acitviteitencommissie (AC)
een paaslunch.
Groep 1 en 2 begint om 11 uur met de lunch, om
11.50 uur komen de kleuters op de normale tijd uit
school.
Voor groep 3 t/m 8 geldt op 16 april het
continurooster. De schooltijd is dan van 8.30 tot
14.30 uur. De paaslunch voor deze groepen is van
12.00 - 13.30 uur.
Graag meenemen een eigen bord, beker en bestek voorzien van naam.
We hopen op een goede viering en een gezellige lunch.

10-minutengesprek kleuters.
Woensdagavond 17 april zijn er 10-minutengesprekken voor de ouders of verzorgers van de
kinderen van groep 1 en 2. U krijgt nog een rooster met de tijden waarop u verwacht wordt.

Nieuwe directeur.
Er worden momenteel gesprekken gevoerd om de vacature op te vullen. U wordt op de
hoogte gehouden van de directe ontwikkelingen.

Ledenvergadering op donderdag 16 mei.
De ledenvergadering is vastgesteld op donderdag 16 mei om 19.30 uur in de
gemeenschapsruimte van school.
Er is volop gelegenheid om met elkaar te overleggen over de invoer van het
continurooster en de bijpassende regels, als hierboven weergegeven. Eén en ander
wordt door de leerkrachten toegelicht. Zie verder extra bijlage.

’t Is mear as neat, sei de fisker
en hy helle in kikkert út ‘e fûke…..

