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Vlak voor de festiviteiten van Koningsdag en de meivakantie is het weer tijd voor de volgende nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:







Terugblik Koningsspelen
Terugblik ouderavond Andere Schooltijden
Oud papier
Parkeren bij de school
Kunstwerk groep 8
Kalender

Terugblik Koningsspelen
Vrijdag 20 april werden weer de –inmiddels traditionele- Koningsspelen gehouden. Dit jaar was ervoor
gekozen om dit met het hele onderwijsteam te doen; de kleuters van alle 6 scholen gingen naar
Easterwierrum en de overige kinderen kwamen allemaal naar Mantgum.
In Easterwierrum werd er door de kleuters eerst genoten van een gezamenlijk ontbijt, waarna de jacht
op de (spreekwoordelijke) vossen werd geopend.
In Mantgum was het eerst een drukte van jewelste, met ruim 200 kinderen die met zijn allen kwamen
ontbijten op school. Gelukkig was er voldoende hulp van ouders, zodat iedereen met een vol buikje kon
beginnen aan de eerste van drie sportactiviteiten op het sportveld of in de gymzaal.
Dankzij het mooie weer en de inzet van vele vrijwilligers is het een hele leuke en sportieve ochtend
geworden. Aan iedereen die meegeholpen heeft een succes ervan te maken nogmaals bedankt!

Terugblik ouderavond Andere Schooltijden
Woensdag 18 april kwamen een kleine 40 ouders naar de ouderavond Andere Schooltijden. Het was
goed om te zien dat er zoveel belangstelling voor was. Er werd veel van gedachten gewisseld over de
diverse aspecten van het eventueel veranderen van schooltijden. Er zijn veel zaken aan bod gekomen en
de werkgroep heeft nu weer veel input om verder mee aan de slag te gaan.

Oud papier
Donderdag 26 april wordt er weer oud papier opgehaald in het dorp. Deze keer staan ingepland:
- Ouders van J.V. van der Werff (buitenom)
- Ouders van D. de Graaf (Mantgum)
- Ouders van T.J. Heeringa (Mantgum)
- Ouders van I. Bultsma (Mantgum)
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Parkeren bij de school
Recentelijk bereiken ons berichten dat de omwonenden
van de school wat last hebben van auto’s die zodanig
geparkeerd staan dat zij moeilijk (of soms helemaal niet)
van hun oprit kunnen wegrijden. Ook staan er auto’s op
het voetpad geparkeerd, zodat kinderen de weg op
moeten om bij school te komen. Dit is natuurlijk niet de
bedoeling. Zou u zo vriendelijk willen zijn om hier rekening
mee te houden? Namens de buren van de school bedankt.

Kunstwerk groep 8
Na de afgelopen Himmeldei heeft groep 8 een kunstwerk gemaakt van plastic flessendoppen, in het
kader van een oproep van de gemeente Leeuwarden. Dit kunstwerk is nu te bewonderen in de
kringloopwinkel van Omrin (Estafette) aan de Voltastraat in Leeuwarden (voorheen de Woonboulevard).

Kalender
Datum

Titel

Donderdag 26 april
Vrij. 27 april t/m zo. 6 mei
Woensdag 9 mei
Do. 10 mei t/m zo. 13 mei
Maandag 21 mei
Maandag 11 juni

Inzameling oud papier
Meivakantie
Luizencontrole
Hemelvaartsweekend
2e Pinksterdag
Studiedag, ALLE LEERLINGEN VRIJ

Je leert heel veel van
kinderen. Bijvoorbeeld
hoeveel geduld je hebt.

