
 

Nieuwsbrief 
                                                             

Jaargang 33, nummer 1             

4 oktober 2018     
Verjaardagen: 
 
September  
1  Jasper wordt 4 jaar 
3 Ylse wordt 10 jaar 
6 Rinske wordt 8 jaar 
10 Inge wordt 10 jaar  
11  Elize wordt 4 jaar 
19 Malou wordt 10 jaar  
19 Teddy wordt 10 jaar 
 
Oktober 
1 Kim wordt 9 jaar 
1 Johan wordt 12 jaar 
2 Mijmoema wordt 10 
4 Tycho wordt 8 jaar 
8 Samuel wordt 12 jaar 
16 Mirthe wordt 6 jaar 
22 Iris wordt 5 jaar 
27 Anna wordt 10 jaar 
 
Mededelingen: 

• Er zijn luizen geconstateerd. De ouders van de des betreffende leerlingen zijn door 
de luizencommissie op de hoogte gebracht. Wilt u thuis ook regelmatig controleren of 
er luizen zijn. Zodra dit het geval is horen wij het graag zo snel mogelijk. 

• In de kalender staat de voorjaarsvakantie grijs gedrukt in week 8 en week 9. Wij 
hebben vakantie in week 8! Excuus voor het ongemak. 

• Vanavond is de informatie avond. Hierbij zal iemand van de Toverlantaarn aanwezig 
zijn.  

• De nieuwsbrief en de weekinfo wordt vanaf nu door juf Judith naar u toe gestuurd. Zij 
heeft alle emailadressen overgenomen die nu ook bekend zijn. Mocht u de mail niet 
ontvangen hebben dan horen wij het graag. 

 
Schoolschaatsen: 
Op dinsdag 2 oktober zijn de kinderen van groep 5/6, voor de eerste keer dit schooljaar, te 
schoolschaatsen geweest. Het zijn in totaal vijf lessen. Groep 5 krijgt op de binnenbaan les 
en groep 6 op de buitenbaan. De laatste les is het schaatsen van een Elfstedentocht met 
een echte stempelkaart en koek en zopie! Nu maar hopen op natuurijs in het winterseizoen! 
 

Culturele ochtend, Brede Skoalle Bitgumole got talent: 
Vrijdag 19 oktober  hebben we weer ons culturele ochtend. Dit jaar doen we het samen 
met Mooi Taki en noemen we het: Brede Skoalle Bitgummole got talent. 
Als uw kind(eren) hier aan mee wil doen kunnen de kinderen zich aanmelden bij één van 
leerkrachten van de groep. Het optreden mag niet langer dan 3 min duren.  
De uiterlijke data voor opgave is dinsdag 16 oktober!!!  
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Social Schools:  
De aanmeldingen gaan super goed. 92% van de ouders/verzorgers hebben zich aangemeld 
voor Social Schools. Heeft u zich nog niet aangemeld doe dit dan snel en blijf op de hoogte 
van de verschillende activiteiten die er geplaatst worden. Het is belangrijk dat er in ieder 
geval 1 lid van het gezin lid is van Social Schools, omdat wij de oudergesprekken in de 
toekomst via Social Schools plannen. Heeft u geen activatiemail gekregen stuur dan een 
mailtje naar judithhoekstra@elanowg.nl  
  
Parkeren: 
Vorige week kregen we een boze mail van buurtbewoners betreffende het parkeren. Het 
komt regelmatig voor dat de bewoners aan de Hammeringen niet van of op de oprit kunnen 
komen omdat er een auto voor de oprit geparkeerd staat.  
Aan de kant van de Klaas van der Meijstrjitte is een parkeerplaats gerealiseerd. Hier kunt u 
uw auto parkeren als u een bezoek brengt aan de Brede Skoalle. Wij verzoeken u vriendelijk 
doch ook dringend om hier gebruik van te maken en er om te denken geen opritten te 
blokkeren!  
 
Blij dat ik glij abonnement: 
Gisteren hebben alle leerlingen een informatiebrief mee naar huis gekregen om het “blij dat 
ik glij” abonnement aan te vragen. Als u hier gebruik van wilt maken, wilt u dan het briefje 
met het geld uiterlijk 8 oktober mee geven naar school. 
 
Nieuwsbrief op website: 
De nieuwste nieuwsbrief en Weekinfo kunt u altijd lezen op onze website, ook andere 
informatie kunt u daar vinden. Neem snel een kijkje op www.martenaskoalle.nl 
 
Agenda oktober: 
2 MR 
2 Start Schoolschaatsen 
3 Start Kinderboekenweek 
4 Nieuwsbrief 
4 Dierendag 
5  Dag van de leraar 
9 Schoolarts groep 7 
16 Schoolarts groep 7 
19 Culturele dag 
21-28 Herfstvakantie  
29 Luizencontrole 
Week 40 oudergesprekken  
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