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Aan de ouders/verzorgers,
Schoolfotograaf
Vandaag is de schoolfotograaf, Sieta Stel, geweest en zijn er groepsfoto’s gemaakt.
Bestellen groepsfoto’s:
●Vanaf vrijdag 27 mei kunt u de groepsfoto’s bekijken:
http://sietastelfotografie.nl/site/groepsfotos-2015-2016-maitiidslibben-gielguorde/
Het wachtwoord is: groepsfoto2016-05-10
Bij de foto staat de groepsnaam met toevoeging GG of ML.
Formaat: 13 x 19 cm. Prijs per foto: € 4,50
●U bestelt de foto’s door zelf het verschuldigde bedrag over te maken naar:
Sieta Stel Fotografie, NL74RABO0170221210
Graag duidelijk uw bestelling vermelden; naam groepsfoto en aantal: (bijvoorbeeld: 1x ML 1/2;
2x ML 4/5a)
U KUNT UW BESTELLING/BETALING UITERLIJK DINSDAG 7 JUNI PLAATSEN!
●De afscheidsfoto van groep 8 (alleen groep 8, dus niet combi 7/8 ML of combi 6/7/8 GG) ontvangen de kinderen op hun afscheidsavond (gratis).
Deze hoeft u dus zelf niet te bestellen (tenzij u meer exemplaren wilt hebben).
●De foto’s worden in de week van 13-17 juni op school afgeleverd en verdeeld.
●Na 7 juni dient u de bestelling vanaf de betreffende site zelf te regelen en betaalt u verzendkosten.
Schoolreisjes
De data en bestemmingen voor de schoolreisjes zijn bekend.
It Maitiidslibben
Groep 1/2 gaat naar Sanjesfertier; groep 3/4/5 bezoekt Sprookjeshof Zuidlaren en groep 6/7/8 gaat naar Attractiepark Slagharen.
De reisjes staan voor alle groepen gepland op vrijdag 24 juni. Meer informatie staat in de bijlage.
De Gielguorde
Groep 1 t/m 5 brengt een bezoek aan de Natuurschool op 21 juni (info is al verstuurd); de groepen 6/7/8
hebben hun schoolkamp in De Twirre in Eernewoude van 22 t/m 24 juni (info volgt binnenkort).
Kennismaking i.v.m. samenwerkingsschool
De Gielguorde zet ook graag eens de deuren open voor belangstellende ouders van De Bernebrêge en It
Maitiidslibben. Heeft u hier belangstelling voor, wilt u dit dan doorgeven via de mail:
l.boonstra@pcbo-smallingerland.nl.
Naamgeving nieuwe school
Binnenkort krijgt u via de mail bericht over de procedure rond de naamgeving
van onze samenwerkingsschool. Wij hopen op veel creatieve inzendingen.
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Vernieling/vandalisme
Gisteren is er na schooltijd op het plein van De Gielguorde een fiets van een van de
kinderen vernield. Het spatbord is helemaal verbogen, het slot vernield en de ventielen eruit gehaald. Wij betreuren dat dit gebeurt op het plein van school. Wij hebben
hiervan inmiddels melding gedaan bij de gemeente en ouders geadviseerd om aangifte bij de politie te doen.
Laatst is ook al eens het net van de zandbak op het kleuterplein gehaald en in de
sloot achter school gegooid. In principe staat daar een hek om het plein en kan/mag
er niemand komen. We vinden het erg vervelend dat er blijkbaar na schooltijd dergelijke dingen gebeuren,
dit willen we niet accepteren!
Daarom vragen we hiervoor ook uw aandacht. Misschien kunt u dit thuis eens bespreken? Op school doen
we dit ook. Of misschien heeft iemand iets gezien, dan horen wij dat graag.
Damresultaten Nederlandse Kampioenschappen Schooldammen
Het was zaterdag een goede dag voor de welpen en de pupillen, want we kwamen met twee bekers in
Opeinde terug.
De welpen damden in IJsselstein met twee teams. Er werd fanatiek gespeeld en de resultaten waren heel
goed. Het tweede team damde wat het waard was en eindigde op de 16e plaats. Het eerste team verraste
met een 4e plaats.
De pupillen speelden in Hoogeveen, het dambolwerk van het Noorden. Er werd op een hoog niveau gespeeld en een 5e plaats was van grote klasse. Zie voor meer informatie en foto's op de site van de pfdb.
Alle ouders die geholpen hebben met begeleiding of autorijden worden heel
hartelijk bedankt.
Als school zijn we supertrots op al onze dammers: drie teams naar de Nederlandse kampioenschappen! Klaes Jacobi en Joop de Vries hartelijk dank
voor al jullie enthousiasme en tijd om onze jeugd te begeleiden bij het dammen.
Ouderavond 18 mei over de samenwerkingsschool
Veel ouders mochten wij begroeten op de laatst gehouden ouderavond. Voor de ouders die hierbij niet aanwezig konden zijn is als bijlage een powerpoint toegevoegd.
Samenstelling werkgroepen samenwerkingsschool
Een vraag op de ouderavond was hoe de samenstelling van de werkgroepen is geworden en wie hierbij
aanspreekpunten zijn. Natuurlijk informeren wij u hier graag over, daarom is een overzicht hiervan opgenomen als bijlage.
Nota’s ouderbijdragen
De nota’s voor het voldoen van de ouderbijdragen zijn verzonden (ML); ouders die de nota nog niet hebben
voldaan, verzoeken wij deze vóór 1 juni te betalen. Alvast bedankt voor uw medewerking in dezen.
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BSO Vandaag / Maak kennis met zeilen
BSO biedt in de eerste week van de zomervakantie een zeilcursus aan in samenwerking met Watersportvereniging Drachten-Veenhoop. Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage.
Minimagids en kindpakket, gemeente Smallingerland
In bijlagen ontvangt u informatie over financiële middelen voor gezinnen met een minimaal inkomen, waarbij
het voor kinderen financieel soms niet mogelijk is deel te nemen aan bepaalde activiteiten. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen vragen wij u de gidsen zorgvuldig te lezen om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Bij vragen kunt u contact opnemen met gemeente Smallingerland.
Hopelijk bent u zo eerst voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Ellen Kiers
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