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Belangrijke data mei:
27-4 t/m 13-5
15 mei
15 mei
18 mei
20-21 mei
22 mei
22 mei
23-24-25 mei
24 mei
25 mei
28 mei
29 mei
31 mei
1 juni

Meivakantie.
Fietsexamen groep 8.
Schoonmaakavond.
Sportdag gr. 4 t/m 8.
Pinksteren.
Leerlingen gr. 8 vrij
MR vergadering.
Schoolkamp groep 8.
Schoolreis gr.1 tm 7
Leerlingen groep 1,
1/2, 2 vrij.
IZO overleg.
Schoolfotograaf.
Puntesliper juni.
Start schoolzwemmen
voor groep 3,4 en 5.

Een welkom voor nieuwe
leerlingen.
In april is bij ons op school
gekomen in groep 1a: Rindert
Huizenga
We wensen hem een fijne
schooltijd.
MR Nieuws.
Op de vraag naar nieuwe MR
leden heeft Fiona Steegstra te
kennen gegeven zich beschikbaar
te stellen. Er zijn geen andere
kandidaten naar voren gekomen
wat betekent dat er geen
verkiezing nodig is. We zijn blij
met de keuze van Fiona en heten
haar vanaf het nieuwe schooljaar
van harte welkom in de MR!

Personeel.
De re-integratie van juf Hylkje is
helaas voorlopig gestopt.
Juf Hylkje had de laatste
maanden last had van extreme
moeheid en zijn er zodoende
bij de internist enkele standaard
onderzoeken uitgevoerd. Het
maken van een röntgenfoto van
de longen was hier onderdeel van
en hierop werd iets ontdekt wat er
niet op hoorde te staan. Op dit
moment wordt het onderzoek
uitgebreid. We wensen haar
natuurlijk heel veel kracht en
sterkte toe.
Juf Elizabeth is helaas ook nog
steeds ziek met lichamelijke en
geestelijke klachten. Ook wij
wensen haar heel veel
beterschap. We hebben voor haar
een vervanger gevonden. Juf
Mathilda van der Weij. Juf
Mathilda zal voornamelijk in de
combinatiegroepen 4/5 werken.
In groep 6 zal drie dagen per
week meester Jilke Marinus stage
lopen. Meester Jilke doet de
verkorte PABO opleiding en is nu
Leraar In Opleiding.
Ter vervanging van juf Ida zal
eind mei juf Ankje Fokkema op
maandag en dinsdag in groep
4a/5a staan en juf Gea woensdag,
donderdag en vrijdag. Hierdoor
gaat juf Limmie elke woensdag in
groep 4b/5b werken.
Juf Lysanne zal op 19 juni weer
terugkomen op school. Zij zal

weer twee dagen gaan werken in
groep 6.
Juf Lucie gaat haar
werkzaamheden weer uitbreiden.
Zij zal werken op maandag en
dinsdag de hele dag en op
donderdagmorgen en
vrijdagmorgen.
Schoonmaakavond.
In de bijlage leest u het
rooster voor de
schoonmaakavonden.
We hopen dat de opkomst is zoals
aangegeven. Stofzuiger en
materiaal om de ramen te lappen
graag meenemen.
Schoolfruit.
Het verstrekken van
gesubsidieerd fruit is voorbij en
we hebben u via de mail laten
weten om nu zelf aan uw
kind(eren) fruit mee te geven
voor de pauzehap van 10.00 uur
Voorstelling Plastic Soep
voor groep 2.
Op woensdag 16 mei gaan de
kinderen en de juffen van de
groepen 2a en 2b met de
panoramawagen naar de
Seedykster Toer om de
voorstelling Plastic Soep te
bekijken. De voorstelling van het
Inkipinki poppentheater gaat over
de vervuiling van de oceanen. De
kinderen kunnen gewoon om
14.00 uur bij school worden
opgehaald.
Sportdag 18 mei.
Vrijdag 18 mei hebben de
leerlingen uit de groepen 4 en 5 ’s
morgens sportdag en de
leerlingen uit de groepen 6,7 en 8

’s middags sportdag op de velden
en zwembad van Hallum.
Schoolreizen.
De schoolreizen van de groepen
staan weer op het programma.
Groep 8 gaat drie dagen (23 - 25
mei) op schoolkamp naar Annen.
De groepen 1 t/m 7 gaan
donderdag 24 mei op schoolreis.
De groepen 1 en 2 naar
Sanjesfertier, de groepen 3,4 en 5
naar Dinoland Zwolle en de
groepen 6 en 7 naar Wildlands
Emmen.
Er volgt nog verdere informatie.
Schoolfotograaf.
Dinsdag 29 mei komt de
schoolfotograaf. Dit jaar
fotograferen we de individuele
foto’s en de groepsfoto’s.
Jeugdbibliotheek.
Lezen én veel informatie vinden
via Jeugdbibliotheek.nl:
Op de site Jeugdbibliotheek.nl.
kun je naast alle vormen van
boeken (gewoon boek, e-book,
luisterboek) ook veel informatie
vinden voor werkstukken en
spreekbeurten. Onder het kopje
lezen kun je boeken opzoeken en
onder het kopje weten informatie
voor werkstukken en
spreekbeurten. Je kunt zoeken op
onderwerp. Dan krijg je titels te
zien van boeken over dat
onderwerp, maar ook linkjes naar
filmpjes. Verder worden er
websites genoemd waar je nog
meer informatie kunt vinden over
het onderwerp. De informatie
wordt aangeboden voor
verschillende leeftijdsgroepen:
basisschool groep 5 & 6,

basisschool groep 7 & 8 en
voortgezet onderwijs klas 1 & 2.
Jeugdbibliotheek.nl biedt een
veilige online omgeving om te
zoeken naar informatie, op school
en thuis.
Jeugdbibliotheek.nl werd onlangs
gelanceerd met de campagne
‘Sterke verhalen’. Vier jongeren
vertellen enthousiast in eigen
woorden hoe boeken hen
inspireerden. Bekijk deze filmpjes
eens:
www.jeugdbibliotheek.nl/sterkeverhalen
Koningsspelen.
De koningsspelen waren een
groot succes. Het weer hielp hier
natuurlijk aan mee. (Foto’s zie
website).
Eindtoets groep 8.
De 31 leerlingen van groep 8
hebben hard gewerkt om de
eindtoets van hun basisschool
naar hun vermogen te maken.
Rond 16 mei verwachten we de
uitslag binnen te krijgen.
Binnenkomen groep 2.
Na de meivakantie mogen de
leerlingen van groep 2 alleen IN
school komen als de eerste bel
gaat. (Behalve natuurlijk de
inloopdag).Dit is ter voorbereiding
op groep 3.
Boerderijbezoek.
Vrijdag de 13e april was het dan
eindelijk zover. De kleuters van
groep 1a gingen die ochtend een
bezoek brengen aan de boerderij
van Douwe en juf Aetske. Eerst
mochten de kinderen naar de
schapen en konden ze lammetjes
aaien en de jongste kalfjes
bewonderen. En nadat iedereen
even bovenop het hooi was

geklommen, gingen we naar de
stal. Daar waren nog meer
kalveren en natuurlijk ook de
koeien. Ze leerden hoeveel melk
een kalfje krijgt, waar de melk
naar toe gaat en wat er allemaal
van wordt gemaakt. Dit konden
ze ook even proeven.
Daarna kon iedereen die dat wilde
nog een ritje maken in de trekker
bij Douwe of juf. Toen was het
nog niet afgelopen. Op het erf
waren allemaal kuikentjes en
haasjes verstopt die nog moesten
worden opgezocht en opgegeten.
Tot slot kreeg ieder kind een
officieel 'boerderijbewijs' (zie
foto’s website).
Het was een geslaagde ochtend;
dank aan alle ouders die geholpen
hebben bij vervoer en
begeleiding!
Donderdag 12 april jl hebben de
kinderen van groep 1b en 2a een
bezoek gebracht op de boerderij
bij de familie van Gunst. Rond
10.00 uur werden we hartelijk
ontvangen. De kinderen mochten
rondkijken en helpen, o.a. hooi
geven, de fles geven aan
woutertjes, de pony borstelen
enz. Een aantal kinderen hebben
zelfs een ritje gereden op de
pony. Na een uur kregen de
kinderen nog ranja en een koekje,
ze zaten gezellig bij elkaar op
stropakken. In de klas hebben de
kinderen daarna hun mooiste
moment van dit bezoek met
elkaar gedeeld.
Kunstwerken langs Zeedijk
De werkstukken die de leerlingen
gemaakt hebben tijdens de
kunstweken zijn opgehangen aan
de hekken op verschillende
plekken langs de zeedijk. Ze zijn
erg mooi geworden.

Namens
Commissie Kinderfeest
Hallum.
Wij zijn weer bezig met de
voorbereidingen voor het
kinderfeest tijdens de feestweek.
En zoals gebruikelijk hebben we
die ochtend weer veel vrijwilligers
nodig.
Vandaar dat we nu al graag een
oproep willen doen voor
aanmeldingen als vrijwilliger.
Zie de flyer in de bijlage .
Alvast bedankt!
Vriendelijke groeten,
Fokje Jansma
namens Commissie Kinderfeest
Hallum
Namens

Meedoen aan cultuur en sport
voor alle kinderen in
Ferwerderadiel mogelijk.
Het sport en beweegteam van de
gemeente Ferwerderadiel vindt
het belangrijk dat alle kinderen en
jongeren deel kunnen nemen aan
sportactiviteiten, ook als hier
thuis weinig geld voor is.
Meedoen aan sport is van groot
belang voor de ontwikkeling van
ieder kind.
Daarom heeft de gemeente
Ferwerderadiel een regeling
getroffen voor kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar die
opgroeien in gezinnen met een
inkomen tot 120% van het sociaal
minimum. Zo bieden wij alle

kinderen kansen om toch deel te
kunnen nemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. Het
gaat hierbij om een financiële
bijdrage voor contributie van een
(sport) vereniging, sportattributen
en –kleding, bepaalde
schoolkosten, cursusgelden
(toneel, knutselen, schilderen,
etc.), muziekles of zwemles.
Deze regeling wordt uitgevoerd
door het Kindpakket. Dit is een
samenwerking tussen de
stichtingen Jeugdsportfonds
Friesland, Jeugdcultuurfonds
Friesland en Stichting Leergeld.
Bij deze stichtingen kunnen
ouders, verzorgers of
professionals een aanvraag
indienen voor een financiële
bijdrage voor sport, culturele- en
schools activiteiten en attributen.
Bent u professional betrokken bij
een gezin en wilt u direct een
aanvraag indienen voor sport- of
cultuur? Dit kunt u doen bij het
Jeugdsportfonds of
Jeugdcultuurfonds via
www.allekinderendoenmee.nl.
Wilt u als ouder/verzorger uw
kind aanmelden voor een bijdrage
voor een naschoolse activiteit of
als professional een aanvraag
doen voor andere naschoolse
activiteiten dan sport en cultuur?
Dien dan een aanvraag in via
www.kindpakket.nl. Iemand van
Stichting Leergeld neemt dan
contact met u op.
Zorgfestival.
Op 6 juni a.s. organiseren de
DDFK gemeenten een zorgfestival
in het gemeentehuis van
Damwâld.

Er is een informatiemarkt met
standhouders van alle
zorgaanbieders waar de gemeente
een contract mee heeft
afgesloten.
Daarnaast zijn er workshops over
o.a. langer thuis wonen,
laaggeletterdheid,
ouderenmishandeling,
schulddienstverlening, het
gebiedsteam en het aanbod van
de stichtingen Welzijn en de
buurtsportcoaches.
En vooral niet te vergeten 2
bijzondere theatervoorstellingen.
Dit jaar zijn professionals,
vrijwilligers én inwoners welkom!
De toegang is gratis.
Met vriendelijke groet,
Marijke Paulusma
Beleidsondersteuner Team Belied
Ôfdieling Meidwaan en Soarch
(Zie de flyer in de bijlage).
NAW gegevens
Adreswijzigingen, mailadres en/of
telefoonnummer wijzigingen
graag doorgeven.

