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1 juni

Schoolreisje groep 1-2

1 juni

Pôlle kaatspartij groep 5-6-7-8

3-4-5 juni

Pinksterweekend

7 juni

Sportdag gr. 7-8

12 t/m 16 juni

Cito toets week

19 t/m 22 juni

Cito toets week

23-24-25-26 juni

Leerlingen vrij.

27 juni

Schooreisje gr. 3-4-5-6

6 juli

Rapportgesprekken

11 juli

Rapportgesprekken

12 juli

Rapport mee aan leerlingen
Oud papier

14 juli

Innovatorium gr. 7-8

19 juli

Afscheid groep 8

21 juli

Laatste schooldag

22 juli t/m 3 september

Zomervakantie

LAATSTE NIEUWS EERST!!!!! BREAKING NEWS!!!!! FUOTBAL NIJS!!!!!
Zoals jullie allen weten zijn onze voetballers kampioen geworden in de gemeente Menameradiel. Op
woensdag 24 mei hebben zij o.l.v. juf Lara en juf Joukje de vervolgronde gespeeld. Dit is geweldig
spannend geweest. De derde plaats is daar behaald. Deze voetbalgekke meester is enorm trots op
jullie. Gefeliciteerd mannen. GEWELDIG!!!!
Voorwoord.
Een onrustige periode achter de rug. Gebeurtenissen in en rondom de school hebben veel aandacht
en tijd gekost. Er zijn vele stevige gesprekken geweest. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat de
meeste problemen zijn opgelost. Goed om te ervaren dat we uiteindelijk het beste willen voor de
kinderen. Of het nu onder schooltijd is of daar buiten. Goed om te ervaren dat ouders/verzorgers
daadwerkelijk mij / ons hierin hebben gesteund. Met eensgezindheid kom je het verst.
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Naast het ‘voetbalgeweld’ zijn we ook op kaatsgebied sportief bezig. Ter voorbereiding op de
Pôllepartij krijgen de leerlingen 4x op de maandagmiddag een kaatstraining. Prima verzorgd door
deskundigen van onze kaatsvereniging. Mooi dat dit zo in gezamenlijkheid gaat.
Dan de schoolreisjes. De kinderen gaan binnenkort een dagje of meerdere dagen weg. Ze zien er al
naar uit. Grote ‘kinderen’ zijn al op schoolreisje geweest. Oeit juf Gellie en juf Gaby!!! Grapje hoor!
Deze twee dames zijn in Schotland geweest ter afsluiting van ons Internationaliserings traject. Ook
daar weer veel van collega’s uit andere landen geleerd. Trouwens!!!! We hebben zelfs een inspecteur
uit Engeland gehad om onze Anglia examens te observeren en te beoordelen. In deze Nieuwsbrief
ziet u zijn verslag.
Tenslotte: We zijn al een beetje bezig om plannen te bedenken om dit schooljaar af te ronden met de
kinderen en alvast vooruit te kijken naar invulling tijdens de Merke. De Merke begint namelijk al aan
het eind van de eerste week van het nieuwe schooljaar. Dingetje om nu al rekening mee te houden.
Lucas Wolda
Schoolfoto’s
I would like to remind you that the school photos are available for order until Wednesday 31 May via
my website:
www.laura-fotografie.nl. Click on the "schoolfoto's" tab for preview and order details.
After 31 May, the photos will be removed from my site. Please submit any questions to info@laurafotografie.nl
Mvg , Laura

Beweegteam Menameradiel.
Dit jier nimt de gemeente Menameradiel ôskie. Ek it beweegteam helpt mei yn de organisaasje en soarget foar
in smûke sport en spul aktiviteit.
Wolsto in middei sporte, drave en boartsje? Kom dan op 7 juni fan 13.30 oant 15.30 nei it sportpark
Schatzenburg yn Menaam!
Op dit park wurdt der in rûte útset. Kinst by alle doarpen lâns en yn elts doarp dochst in spultsje.
Neist de spultsjes is der in springkessen wêrop ast lekker springe kinst!
Ek is der in survivalbaan oanwêzich. Wa kin it hurdste dizze baan betwinge?

Do meist meidwaan en it kostet neat. Boppedat krigest ek noch in bidon. Wolsto der by wêze?
Stjoer dan in mail nei beweegteam@menameradiel.nl as stjoer in WhatsApp berjochtsje nei 06-30062297
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Summary of visit:
Procedure

Tick

Comment

Security of live materials

√√

Materials were in a safe
and checked on forehand.

Security of candidate
identities

√√

At this Primary school, the
invigilators knew all
candidates.

Timetabling and scheduling

√√

All following schedule.

Layout of examination
rooms (display of notices,
desks correctly placed etc)

√√

Very good distance
between the candidates.

Examination environment
(light, no external noise, air
con etc)

√√

Good conditions. Due to
the location of a military
airbase closely to the
school, there was at times
noise from the planes.

Conduct of candidates (on
time, no mobile phones,
bags, notes etc)

√√

Belongings were packed
away in desk, only pen was
on the table.

Listening test equipment
and acoustics

√√

Very good, separate room
for listening, good quality
of sound.

Conduct and number of
invigilators

√√

The read/write/listening
exams took place in the
classrooms for each level
with a separate invigilator.
The listening exams took
place in another room
where the children
went in after the exam.

Detail of practice observed: Very smooth examination session. Very well organised by Gellie. It was
great to see that all instructions to the young children were given in English.
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Woensdag 24 mei, wát een topdag! 
Als juf of meester ben je vaak trots op je leerlingen. Dagelijks , nee ieder uur, doet zich wel een
moment voor dat je iets bij een kind in je klas ziet wat je blij maakt of waardoor je trots op hem of haar
bent! Vandaag was een aaneenschakeling van zulke momenten en ik wil het graag even met jullie delen!
Vanochtend had Floris een spreekbeurt. Eigenlijk was het meer een ‘doe’beurt. Hij had begin dit
schooljaar aan me gevraagd of hij nóg wel een spreekbeurt mocht doen en op mijn vraag waarover en
waarom antwoordde hij; Ik wil graag met de hele klas een taart bakken! Floris bakt graag. Nou, dat was
natuurlijk dikke prima en vandaag was het zover. De voorbereidingen waren gister deels al getroffen
want Floris had goed bekeken of alle randvoorwaarden wel aanwezig waren. Waren er bijv. wel genoeg
kookplaatjes en ovens? Vanochtend kwam hij, geholpen door zijn vader, op school met een enorme doos
vol pannen, lepels en natuurlijk de nodige ingrediënten. Groepjes waren vlot gemaakt en toen konden
we los. Het was overigens geen workshop taarten bakken, maar lavacakejes bakken. Ook lekker! Na
een kwartiertje werd duidelijk dat het toch wel handig was er wat hulp bij te krijgen en zo werd
Rowana als hulpkok aangesteld. Al gauw konden de eerste cakejes in de ovens en na 5 minuten werd er
ongeduldig met een satéprikker gecheckt of ze al klaar waren! Het duurde iets langer, maar wat waren
ze lekker!! Een hele gezellige ochtend waarvan volgens mij iedereen genoten heeft!
Omdat we vanmiddag met een delegatie jongens naar de Regiofinale Schoolvoetbal in Steenwijk
moesten waren een aantal jongens iets eerder naar huis gegaan zodat ze even rustig konden eten
alvorens we in de auto’s zouden stappen. Maar amper een half uur later waren ze er alweer, veel te
vroeg. Zenuwen. Het wisselschema en de opstelling waren keurig verzorgd door Jorrit en Sander van
der Wal dus we gingen goed voorbereid op weg! Ook de aanloop naar deze finale, d.w.z. het
gemeentelijke schoolvoetbaltoernooi op Schatzenburg, was door de kinderen zelf tot in de puntjes
verzorgd qua voorbereiding. Er werd druk overlegd over posities en na schooltijd regelmatig getraind.
Top toch? Afijn, om 12.30 uur vertrokken we van school. Juf Joukje en Gerda reden mee.
We moesten 5 wedstrijden spelen, waarvan we de eerste 3 dik wonnen. Er werden vele, vele goals
gemaakt en Sjoerd was wederom topscoorder. De vierde wedstrijd sloeg de vermoeidheid echter toe.
Er was nagenoeg geen rust tussen de wedstrijden in geweest en dat werd nu voelbaar bij de jongens.
We verloren helaas van deze KC Johan Friso(school). De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat zij
sterker waren. Is bijna niet mogelijk, maar het was toch wel zo…
Omdat we in totaal 5 wedstrijden moesten spelen en 2 van de andere teams er nét zo sterk voor
stonden als wij, móesten we de vijfde winnen en dik ook want vermoedelijk werd er naar het doelsaldo
gekeken bij gelijke stand na afloop. En dan moest diezelfde KC Johan Friso hún laatste wedstrijd persé
verliezen. Nou, dat werd nog spannend dus……
Wel, we wonnen die vijfde wedstrijd. Een makkie!! Iets van 11-1. Toen, allemaal lurkend aan een ijsje, op
naar de wedstrijd waarvan wij zo afhingen; de Sint Jozefschool tegen de KC Johan Friso.
Eerstgenoemde moest winnen en als dát het geval was waren er 3 scholen die 4 van de 5 wedstrijden
gewonnen hadden. Dan zou er dus naar het doelsaldo gekeken worden. Wel, ze wonnen!!! En toen
waren we er eigenlijk wel van overtuigd dat wij wederom als winnaar uit de bus zouden komen want we
hadden zoveel goals gescoord! Helaas….met een minimaal verschil zijn we geëindigd op de derde plek.
Natuurlijk waren we wel heel eventjes teleurgesteld. Maar niet voor lang! Want in de afgelopen 23 jaar
(misschien meer) hebben we überhaupt nog nooit het gemeentelijke toernooi gewonnen, laat staan bijna
de regiofinale!! En dus ben ik, zijn we met elkaar, supertrots op deze jongens!! Er is geen wanklank
geweest, alleen maar samenspel. Op vele manieren. Prachtig toch?
Juf Lara

depolle@owgfier.nl
www.obsdepolle.nl
OBSdePolle@obsdepolle

Nieuwsbrief nr: 8
Datum: 28 mei 2017

058 - 254 1681
Blad 4 van 1

