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Aan de ouders/verzorgers,
Studiemiddag donderdag 12 mei
Nog even ter herinnering: a.s. donderdagmiddag (morgen dus!) zijn de kinderen vrij. De beide teams bereiden zich voor op de nieuwe samenwerkingsschool.
Praktisch verkeersexamen 12 mei
Donderdagmorgen is het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van de
groepen 7 en 8 van It Maitiidslibben. Veel succes gewenst!
Pinksteren
Maandag 16 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag.
Schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei komt de schoolfotograaf, Sieta Stel. Zij begint ‘s morgens in De Tike met
groepsfoto’s en in de loop van de ochtend gaat ze naar Opeinde om daar groepsfoto’s te
maken.
Tip: laat uw kind kleurige kleding dragen.
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 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.
Fancy fair vrijdag 20 mei
Op 20 mei zijn de leerlingen van de bovenbouw vrij i.v.m. een diskemerk op locatie De Gielguorde en It
Maitiidslibben. We verwachten de kinderen en hun ouders later op de middag wel op school. Vanaf half 3
kunnen ze een plaatsje op het plein zoeken om hun eigen spullen te verkopen. De opbrengst is voor hen
zelf.
Ook kunt u bijzondere spullen kopen die op de scholen tijdens het opruimen zijn gevonden.
Aan de inwendige mens is gedacht, er is koffie, thee, limonade, broodjes hamburgers en saté te koop.
Er zijn op beide scholen een draaiend rad en een grabbelton.
Op De Gielguorde hebben we een speciale gast, meester Jan leest voor.
Op It Maitiidslibben komt de boekenkraam van Geronimo Stilton, met heel veel boeken. 15% van de opbrengst van de verkochte boeken is voor de scholen; wij kunnen daar Geronimo-boeken voor uitzoeken
voor de schoolbibliotheek.
Om 17.00 uur vindt er een veiling plaats met een aantal mooie stukken, nadere informatie volgt nog.
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Kennismaking i.v.m. samenwerkingsschool
Een aantal ouders van De Bernebrêge heeft al bij ons een kijkje genomen in de groepen. Bent u ook
nieuwsgierig naar de gang van zaken op De Bernebrêge? Onze ouders worden eveneens in de gelegenheid gesteld om een bezoekje te brengen. Hierover volgt binnenkort mail.
Incasso ouderbijdragen
Eind mei vindt de tweede incassoronde plaats voor de ouders die hiervoor een machtiging hebben afgegeven.
De ouders van It Maitiidslibben die de voorkeur geven aan zelf betalen, ontvangen de nota deze week.
Graag ontvangen wij uw betaling voor 1 juni a.s.
De ouders van De Gielguorde die zelf betalen ontvingen al eerder een nota. Een gedeelte hiervan hebben
wij al ontvangen. De ouders die dit nog niet hebben gedaan herinneren wij er aan om deze ook, bij voorkeur
uiterlijk deze maand, te betalen.
Ouderavond 18 mei over de samenwerkingsschool.
Graag informeren wij u over de ontwikkelingen. De uitnodiging vindt u in de bijlage.
Deze avond worden diverse onderwerpen aan de orde gesteld over de voortgang/voorbereidingen betreffende onze samenwerkingsschool. We hopen heel
veel betrokken ouders te verwelkomen. Komt allen!
Vacature bestuurslid
PCBO Smallingerland is op zoek naar een nieuw bestuurslid met juridische kennis. Zie hiervoor de bijlage.
Pleintoezicht
In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een oproep om uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen, m.n.
‘s middags. Gelukkig hebben veel ouders hier gehoor aan gegeven. Toch zijn er nog enkele kinderen/gezinnen die zich niet aan deze afspraak houden. Wij hopen dat deze ouders na het lezen van dit
bericht hier toch rekening mee willen houden. Er is vanaf 13.05 uur pleinwacht aanwezig. Voor die tijd hoeven de kinderen nog niet op school/op het schoolplein aanwezig te zijn.
Avondvierdaagse
De kinderen hebben allemaal een opgavebriefje meegekregen voor de avondvierdaagse van Opeinde. Deze wordt gelopen in de week van 23-27 mei.
Voor de leerlingen van De Gielguorde is besloten om ouders zelf de keuze te laten waar hun kinderen de
avondvierdaagse gaan lopen. Voorheen sloten we ons meestal aan bij Eastermar. Vanaf dit jaar kunt u ook
kiezen voor deelname aan de avondvierdaagse van Opeinde.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor begeleiding.
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Fietstocht naar Albanië
Op dinsdag 17 mei vertrekken Anno Pot (Nijega) en Bauke Deelstra (Drachten) op de fiets naar Albanië. Dit
is een tocht van 3.000 km. Het is de bedoeling dat ze iedere dag 100 km fietsen.
Zij vertrekken vanaf school en worden door alle leerlingen uitgezwaaid. Ook u als ouders bent van harte
welkom om hen uit te zwaaien. Zij vertrekken om half 9.
Voor meer informatie kijk op de facebook pagina van Mission Albania.
Leerkrachten groep 3/4/5 De Gielguorde
Juf Willemien staat helaas nog steeds niet voor de groep.
Juf Thea Visser (van It Maitiidslibben) zal een dag in de week naar De Tike komen. Hiermee is de verdeling
als volgt:
Maandag en dinsdag juf Annie Jaasma;
Woensdag en vrijdag juf Marjan Bijlsma;
Donderdag juf Thea Visser.
We zijn blij dat dit zo geregeld kan worden.
Hopelijk bent u zo eerst voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Ellen Kiers
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