Ureterp 02-04-2019

Uitgave nieuwsbrief
De nieuwsbrief ontvangt u door “griepomstandigheden” iets later dan gepland.

Moestuin
Morgenmiddag 3 april om 12:00 uur wordt de
moestuin officieel geopend.
De AC heeft een zaaiplanner gemaakt en morgen worden de volgende gewassen gezaaid:

Agenda


03-04

Opening moestuin



03-04

Himmeldei



03-04

Voetbaltoernooi



04-04

Afsluiting IMV



04-04

IMV afsluiting groep 5/6



05-04

Herdenking WOII (7/8)



Pluksla



12-04

Koningsspelen



Bietjes



Ntb

Th. verkeersexamen



Sjalotjes



19-04-22-04

Goede Vrijdag en Pasen



27-04 t/m 12-05 Meivakantie

 Dille
Per toerbeurt onderhouden de leerlingen de
moestuin.

Himmeldei woensdag 3 april
Ieder jaar wordt de Himmelwike georganiseerd
in diverse gemeenten in Friesland. Ruim 8000
basisschoolleerlingen binden dan de strijd aan
tegen zwerfafval. Elk jaar halen ze duizenden
zakken afval op. Wij doen hier ook graag aan
mee.
Tijdens de Himmeldei ruimen de leerlingen van
de midden- en bovenbouw het
zwerfafval in delen van Ureterp op. De onderbouwleerlingen gaan aan de slag in en rondom
de school. Samen maken we onze omgeving
een stuk schoner.

Voetbaltoernooi
Het jaarlijkse voetbaltoernooi van groep 7 en 8
vindt woensdag 3 april plaats bij v.v. Oerterp.
Vanaf 13:15 uur zijn de leerlingen aanwezig en
iedereen is van harte welkom om de leerlingen
aan te moedigen.

IMV afsluiting groep 5 en 6
Donderdag 4 april is de afsluiting van de IMV
lessen. De leerlingen hebben weken geoefend
en zijn nu ervaren slagwerkers.
De afsluiting vindt plaats in de Skâns te Gorredijk. Iedereen is welkom om te kijken van 13:15
uur tot 14 uur.

Koningspelen
Op vrijdag 12 april vieren wij Koningsdag op
onze school.
Er volgt nog een uitgebreid bericht over het
"hoe of wat " we allemaal gaan doen.
Wél kunnen we alvast vertellen dat we met alle
leerlingen sámen een heerlijk "Koninklijk " ontbijt gaan nuttigen.
Dit wordt de start van een feestelijke dag!
Dus ja, thuis ontbijten lijkt déze keer een overbodige zaak.
Om de ontbijttafels feestelijk te voorzien van
allerlei lekkernijen hebben we hulp nodig.

Via Social Schools hebben zich al een aantal ouders aangemeld. Er kunnen nog meer bij.
Mochten er nog vragen zijn , dan horen we dat
graag!
Alvast bedankt namens alle leerlingen voor de
aangeboden hulp!

Want ach.... even helpen met smeren, snijden,
drinken inschenken, de voorraad bijvullen......We kunnen dit nog beter met jullie hulp.
Wil je meehelpen ? Graag!
Maar we zijn er nog niet....Want na het ontbijt
moeten we weer wat calorieën verbranden, ist
niet ?
Nu zorgen we ook voor een heel mooie, gezellige groepsdoorbroken spelochtend.
Ja hoor, ook hier vragen we hulp bij.
We hebben in ieder geval 10 ouders nodig om
het in goede banen te kunnen leiden.
Het scheelt ons zoveel werk wanneer er hulp is
om op de ochtend de spelletjes klaar te zetten.
En wat is er nu leuker om bij het spellencircuit
te helpen?
Het is nog geen 12 april, dus we hopen dat het
voor jullie mogelijk is om alvast op deze datum
even geen andere afspraken te plannen, maar
gewoon......gezellig ’s ochtends te helpen op de
Twirre.

Ouder enquête
In de week van 8 april ontvangt u een enquête.
Dit tevredenheidsonderzoek helpt ons om
inzicht te krijgen wat de school goed doet en
wat er volgens u nog beter kan.

