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Afscheid
Na een kort periode bij ons op school is Fimme van Aalst naar een school voor speciaal basisonderwijs
gegaan. Hij zit nu op SBO De Wetterwille in Sneek. Een school voor speciaal basisonderwijs bleek toch
beter aan te sluiten bij wat Fimme nodig heeft, dan wat het reguliere onderwijs kan bieden. We wensen
Fimme veel succes op zijn nieuwe school.

Schoolschaatsen
Dit jaar gaan we schoolschaatsen. Op 4 vrijdagochtenden krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8
schaatslessen in de IJshal in Leeuwarden. We hebben inmiddels al een aantal ouders die willen rijden. In
de bijlage vinden jullie het rooster. Wie is beschikbaar 6 maart? Dan hebben we nog 2 rijders nodig.
Graag jullie reactie naar oerdracht@degreiden.nl

Project Kunst
Dit jaar is het 1e lustrum van Kunst in de Tuinen in Exmorra. We zijn als school gevraagd om hieraan mee
te werken. Dat gaan we doen. Dit project sluit mooi aan bij de projectweek met het thema “Kunst”, die
we dit jaar al in de planning hadden staan. De projectweek is van 6 – 15 mei. De voorbereiding voor dit
project doen we in samenwerking met Beleef Exmorra. Anna Akke Fopma is bij ons op school geweest
om hier met ons van gedachte over te wisselen.
De bedoeling is dat ieder kind een kunstwerk maakt. De kunstwerken komen te staan in het stukje
berm, naast het fietspad richting Allingawier. Op zaterdag 16 mei is de officiële opening van Kunst in de
Tuinen 2020. Op vrijdagmiddag 15 mei sluiten wij onze kunstproject af en plaatsen de kunstwerken in
de berm. Alle ouders zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De kleuters gaan deze dag ook naar
school en hebben daarom maandag 18 mei vrij.
Voordat de kunstwerken in de berm kunnen worden geplaatst, is het nodig dat de berm wordt
ingezaaid. Dat gaan de kinderen doen op maandagmiddag 16 maart. De kinderen maken vooraf
zaadbommen, die op 16 maart gezaaid worden. Meer informatie over dit project komt in de volgende
Snypsnaren.

Himmeldei
Op vrijdag 3 april is de jaarlijkse Himmeldei. Dit is één van de activiteiten van GroenDoen. De gemeente
Súdwest Fryslan organiseert dit in samenwerking met de scholen. De bedoeling is dat de leerlingen van
de school zwerfvuil in de schoolomgeving opruimen. En de gemeente zorgt voor extra containers,
handschoenen, vuilniszakken en prikkers. We willen hierbij graag hulp van ouders of vrijwilligers om de
kinderen veilig in groepjes door het dorp te laten gaan. Wie kan en wil ons deze ochtend helpen? Graag
reageren via de mail naar: oerdracht@degreiden.nl

Luizencontrole
De “luizenmoeders” zoeken versterking. Wie kan of wil hier 4x per jaar (1e week na een vakantie) aan
meewerken?
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Maandkalender februari-maart 2020

Februari-maart 2020
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

10

11
Oudergesprekken

12
Oudergesprekken

13

14

15

16

18.45 uur:
Verwijzingsgesprekken gr. 8
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
1e keer
schoolschaatsen

29

1

2

3

4
8e Muziekles
van juf
Jeanette

5

6
2e keer
schoolschaatsen

7

8

9

10
Froukje Nauta
komt

11

12

13
3e keer
schoolschaatsen

14

15

16
12.30 uur:
Zaaiproject

17

18
9e Muziekles
juf Jeanette

19
Schoolarts
voor gr. 7

20
4e keer
schoolschaatsen

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Froukje Nauta
komt

1
10e Muziekles
juf Jeanette

2

3
Himmeldei

4
Meester
Age jarig

5

17
Voorjaarsvakantie

19.30 uur: MR
20.30 uur: OR

Om alvast te noteren
Vrijdag 15 mei:
Kleuters gaan de hele dag naar school
12.30 uur: afsluiting van de projectweken: plaatsing van de kunstwerken
Zaterdag 16 mei:
Start van Kunst in de Tuinen 2020 in Exmorra
Maandag 18 mei:
Kleuters zijn vrijdag
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