OBS MEESTER HAYE

Beets 52, 1475 JD Beets. tel. 0299 401458

Nieuwsbrief

April 2018
2018
Belangrijke data:
30 maart t/m 2 april
06 en 19
april
10
april
16,17,18
april
20
april
20
april
25
april
27 april t/m 13 mei

Paasweekend
Schoolmaatschappelijkwerkster
Oud papier
Cito-eindtoets
Koningsspelen
Schoolschoonmaak
Website en logo onthulling.
Vakantie

Bijlage: Rooster Dick en Mariska.
Koptelefoons en muizen.
Ieder kind die gebruikt maakt van een chromebook heeft een eigen muis en koptelefoon van school.
Zij zijn daar verantwoordelijk voor. Mocht het kapot gaan door slordig gebruik dan rekenen we €4,00
per stuk voor een nieuwe muis of koptelefoon.
Oud papier
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Dinsdag 10 april gaat de familie Spranger en Vedder op pad om uw oud papier op te halen. Graag
gebundeld en niet te zwaar langs de weg zetten. Alvast bedankt.
Schoolmaatschappelijkwerk
Patty Haagsma, onze schoolmaatschappelijkwerkster is 6 en 19 april aanwezig. Haar deur staat open.

Cito eindtoets
Op maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 april wordt bij groep 8 de Cito eindtoets afgenomen.
Het is belangrijk dat uw zoon/dochter goed uitgerust op school verschijnt. Uiteraard is het tijdens de
afname niet mogelijk om met uw kind naar de tandarts, ortho en dergelijke te gaan.
NB. Dit schooljaar wordt de toets voor het eerst digitaal afgenomen.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april doen wij mee aan de Koningsspelen. De groepen 5 tot en met 8 doen dit op de
sportvelden in Oosthuizen en gaan daar op de fiets naar toe. Groep 1 tot en met 4 blijft op school.
Schoonmaak
Op 20 april willen we de school weer extra schoonmaken. Deze keer met behulp van de familie van
der Stad, Voorend en Regterink. Vanaf 11.30 uur starten we.
Website.
Op woensdag 25 april om 08.30 uur gaat onze nieuwe website de lucht in. Wij nodigen iedereen uit
om op die tijd in de school aanwezig te zijn. Ook de nieuwe logo’s zullen worden onthuld, dus zorg
dat je er bij bent.
BSO SKOP (Stichting Kinder Opvang Purmerend.)
Per 1 september aanstaande gaat SKOP de opvang van KOV De Robbedoes overnemen. De
Robbedoes vangt kinderen op in Warder en Beets. De eerste overleggen met ons zijn inmiddels
geweest en zijn veelbelovend. Zowel de opvang in Beets als in Warder blijft gehandhaafd met
dezelfde personele bezetting.
Obs Prinses Beatrix heeft tot nu toe geen opvang, maar we willen in nauwe samenwerking met SKOP
gaan onderzoeken of er voldoende behoefte is om opvang te beginnen in de school. Als u als ouders
wensen heeft, kunt u dat nu al aangeven, maar er zal binnenkort een enquête gehouden worden
onder de ouders om te kijken of er zoveel animo is dat SKOP ook hier wat kan beginnen.
Obs Middelie heeft op dit ogenblik 1 dag opvang in school en op 2 dagen worden de kinderen die van
de opvang gebruik maken door Berend Botje naar Oosthuizen gebracht. Als er in Middelie ouders zijn
die belangstelling hebben, dan hoor ik dat ook graag.
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Gedicht van de maand.
Lofdicht op een sloot.
Dat is zo aardig aan een sloot: hij is ingetoomd bescheiden, kanaal noch stroom dus, geen van beide,
derhalve ook niet al te groot.
Hoe kalm gaan punter, kleine boot en kano langs de groene weiden Van Giethoorn, Avenhorn en
Leiden en stellig ook van Holysloot.
Kom, laat ons aan de slootkant toeven, Dat is een plek om niets te hoeven, Om tussen ’t riet ’s niets
te doen
Staar naar het traag bewegend water, denk niet aan vroeger, niet aan later. Houd van het
waterhoen.
Herman Pieter de Boer

Rooster aanwezigheid Dick Knip april 2018.
Datum
Gehele dag
Maandag 2 april
VRIJ
Dinsdag 3 april
Warder
Woensdag 4 april
Middelie
Donderdag 5 april
Kwadijk
Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
Woensdag 11 april
Donderdag 12 april

Beets
Kwadijk
Middelie
Warder

Maandag 16 april
Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april

Warder
Middelie
Beets
Kwadijk

Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Donderdag 26 april

Middelie
Beets
Warder
Kwadijk
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Rooster aanwezigheid Mariska Buizer april 2018
Datum
Gehele dag
Dinsdag 3 april
Middelie
Woensdag 4 april
Beets
Dinsdag 10 april
Woensdag 11 april

Warder
Kwadijk

Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april

Middelie
Beets

Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april

DO
Warder
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