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Aan de ouders
Als iedereen meedoet
Als iedereen meedoet
dan zal je het horen:
zelfs God in de hemel
spitst vrolijk zijn oren.
Dus zingen we samen,
we prijzen de Heer
met alles op aarde
en zelfs nog wat meer.
Zing hoog van de toren
met zon, maan en sterren.
Met engelenkoren,
heel hard in de verte.
Zing mee met het water
met vuur, sneeuw en mist:
Het jubelt en klatert,
het fluistert en sist.
Een lied in de heuvels,
in bossen en weiden.
Op voeten en vleugels
zal het zich verspreiden.
Een koning zal zingen,
een oma, een kind dus laat het beginnen,
dat lied dat verbindt.
Paasviering
Op 28 maart was er ’s avonds een sfeervolle paasviering
op school. We vierden samen met ouders en kinderen
het paasfeest en lieten zo de paasboodschap horen. Fijn
dat er zoveel kinderen en ouders aanwezig waren.
We gaan nu op weg naar Hemelvaart en Pinksteren.
Zie ook bovenstaand lied: “Dus laat het beginnen, dat lied
dat verbindt.”
Open dag
Op 20 maart hadden we open dag op school. Ouders
met peuters konden een kijkje nemen in de school en
kregen die dag informatie. Het was overdag gezellig
druk. Ouders menen echter weleens dat dit de enige
gelegenheid is om op school te kijken. Maar je mag je
natuurlijk altijd oriënteren op een school. Ouders
kunnen altijd een afspraak maken.

Verkeer
Op woensdag 11 april wordt er door de
Verkeerscommissie een remproefdemonstratie
georganiseerd voor de groepen 3, 4, 5 en 6 van beide
scholen. Deze activiteit is niet opgenomen in de
jaarplanning, omdat het toen nog niet bekend was.
De groepen gaan kijken op de Tjallinga naar een
demonstratie die wordt uitgevoerd door de Stichting
Bevordering Verkeerseducatie. Het doel van deze
demonstratie is om de kinderen er van bewust te maken
hoe snel aankomend verkeer kan zijn en om afstanden in
te schatten in het verkeer. Deze activiteit is onder
schooltijd en duurt voor elke groep 20 minuten.
Door deze activiteit is de Tjallinga gedurende de
ochtend afgezet voor het overig verkeer.
Op donderdag 5 april hadden de kinderen van groep 8
praktisch en theoretisch Verkeersexamen.
Om het VVN theoretisch Verkeersexamen goed te
kunnen maken, moesten de leerlingen een aantal
verkeersbegrippen en -afspraken kennen. Regels die
passen bij het gedrag van een kind in de rol van
voetganger en fietser. En ze moesten natuurlijk
verkeersborden kennen.
Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we
of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in
het echte verkeer.
We weten al wel dat alle kinderen van groep 8 geslaagd
zijn voor het theoretische gedeelte, maar van het
praktische deel hebben we de uitslag nog niet binnen.
In ieder geval alvast gefeliciteerd.
Op https://vimeo.com/263342212?ref=fb-share kunt u
trouwens een leuk filmpje vinden van ons examen.

Oudercafé 13 april vervalt.
Op vrijdag 13 april zou er weer een oudercafé worden
georganiseerd door het dorpenteam. Omdat bij de
vorige twee keer weinig tot geen ouders kwamen, gaat
deze keer niet door. We kijken nog naar het
programma voor de laatste keer en beoordelen dan of
de bijeenkomst wel doorgaat. Dit hoort u nog.

Koningsspelen en koningsontbijt.
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats!
Het wordt een groot sportfeest voor de kinderen,
waarbij veel ouders en verenigingen helpen.
De scholen starten ’s ochtends met het koningsontbijt.
Als de kinderen op school komen staan in de lokalen
gedekte tafels met een gezond ontbijtje. We gaan dan
lekker samen eten. Kinderen hoeven die dag dus thuis
nog niet te ontbijten.
Daarna gaan we met alle kinderen van beide scholen
rond 9.30 uur op het plein de koningsdans doen.
De koningsspelen zelf worden gesplitst in onder- en
bovenbouw.
Onze groepen 1 t/m 4 beginnen om 12.40 uur met de
spelletjes.
De groepen 5 t/m 8 hebben vanaf 9.45 uur diverse
sportclinics op verschillende locaties. Kinderen konden
hier zelf voorkeuren voor aangeven en krijgen hierover
nog aanvullende informatie.
Leerlingen moeten die dag op de fiets komen, omdat ze
(zoveel mogelijk onder begeleiding) naar de verschillende locaties gaan fietsen. Hiervoor hebben zich
hulpouders aangemeld.
Het zijn echt verrassende en uitdagende clinics
geworden en we gaan er dan ook van uit dat het een
geslaagde dag wordt.
Wij hebben er zin in! Samen met uw hulp maken we er
een mooi feest van!

Met vriendelijke groet,
Sportcommissie de Twa Fisken, Nijdjipskoalle en
BV Sport
Herdenken.
Net als elk jaar staat groep 7/8 weer stil bij de Tweede
Wereldoorlog. Zo hadden ze vorige week een gastles
van dhr. van Vliet van herinneringscentrum Westerbork
en daarnaast zijn de kinderen van groep 7/8 naar het
Frysk verzetsmuseum geweest.
Op donderdag 26 april leggen de kinderen van de
bovenbouw van de Twa Fisken en van de Nijdjipskoalle
samen een krans bij het oorlogsmonument.
Op 4 mei, tijdens de dodenherdenking hebben beide
scholen per toerbeurt ook altijd een rol. Deze keer zijn
dat de kinderen van de OBS. Maar natuurlijk is iedereen
daar welkom.
Meivakantie
Van vrijdag 27 april tot zondag 13 mei is het
meivakantie. Kinderen hebben dan twee weken en
koningsdag vrij.

Circus Adje 23 april
De kinderen van groep 5/6 zijn druk aan in
voorbereiding voor een heuse circusvoorstelling. Ze
werken al een tijdje over het thema Circus Adje.
Dit is een speciaal schoolproject in het kader van
LF2018. We krijgen hiervoor dan ook begeleiding.
Naast dat er veel gastlessen zijn (ook soms in andere
groepen) geeft groep 5/6 dus een voorstelling.
Dit is op 23 april aanstaande. ’s Middags een generale
repetitie en ’s avonds een voorstelling voor familie.
Hooggeëerd publiek…graag uw aandacht voor de
talenten van groep 5/6….ta dá!
Gevonden voorwerpen (kleding)
De gevonden voorwerpenbak bij de personeelskamer zit
weer vol met kleding. Wilt u vóór de meivakantie
checken of er ook wat van jullie in zit, want in de
meivakantie wordt de bak geleegd. Dit doen we altijd
twee keer per jaar.
Muziekproject Apollo groep 4 en 5
Ook dit jaar hebben we, in het kader van onze muziekimpulssubsidie, weer een project met Apollo. De lessen
worden gegeven door meester Piet Visser, de dirigent
van brassband Apollo. Kinderen hebben zo de
mogelijkheid om op een instrument te spelen.
Groep 4 krijgt drie weken AMV en de kinderen van
groep 5 oefenen op een koperen blaasinstrument. Het
project start eind mei.
Groep 5 heeft in de week van 28 mei dan elke dag
muziekles/toeterles.
Op vrijdagavond 1 juni is er voor deze beide groepen
een afsluitend concert op school. De kinderen treden
uiteraard zelf op, maar ook Apollo zal voor ons spelen.
Elk jaar weer geslaagd.
Was-vacature.
We hadden op de beide scholen altijd iemand die de
(handdoeken)was voor ons deed. Dit is één of twee
keer per week alle handdoeken en vaatdoekjes wassen.
Helaas kan zij dit door ziekte niet meer doen. Dus we
zijn op zoek naar een nieuw persoon die de was wil
doen. Wellicht iets voor u, of kent u iemand die dit wil
doen. Er staat een kleine vergoeding tegenover. U zou
ons hier geweldig mee helpen!
Reacties mogen naar info@nijdjip-grou.nl, of meld het
even bij meester Johan. We vragen ook onder de
ouders van de OBS.
Met vriendelijke groet,
Johan Meesters

Agenda voor de komende tijd:
11 april
12 april
12 april
20 april
23 april
26 april
27 april-13 mei
16 mei
18 mei
eind mei
22 mei
31 mei, 13.15 u
1 juni
Doorgestuurd:

remproefdemonstratie gr: 3-6
keramiekmuseum gr: 1/2
natuurmuseum gr: 4
koningsspelen en koningsontbijt.
Voorstelling Adje gr: 5/6
kranslegging kinderen groep 7/8
meivakantie, kinderen vrij
luizencontrole
pinksterviering in de klas
project Apollo gr: 4-5
natuurmuseum gr: 3
Lytse Nijdjipshow (ook voor ouders)
voorstelling met Apollo gr: 4-5

