Grou, 07-06-2019

Aan de ouders
Ik ga ervoor!
Wie is de vonk die jou ontsteekt,
die jou in vuur en vlam zet?
Die jou het goede voorbeeld geeft,
dat enthousiasme in zich heeft,
waardoor jij zegt: ik ga!
Ik ga ervoor.
Ik ga het doen.
Ik kleur de wereld mooier.
Ik trek een spoor
met veel plezier
maar wel op mijn manier.
Wie is de bries die jou beweegt,
die jou met geestdrift aanblaast?
Die jou de kracht geeft, vliegensvlug,
dat laatste zetje in de rug,
waardoor jij zegt: ik ga!

www.nijdjip-grou.nl
Maandag en dinsdag vrij
I.v.m. Pinksteren en een studiedag hebben de kinderen
maandag 10 en dinsdag 11 juni vrij.
Zaterdag 15 juni concert
Op zaterdag 15 juni is er een heel bijzonder concert in
onze brede school. Het gemeentelijke ADJE-orkest
treedt op, leerlingen van groep 4 en 5 Nijdjipskoalle
treden op, Apollo treedt op én alle kinderen uit Grou
kunnen meedoen!
(op de laatste bladzijde nog een keer de uitnodiging en
gééf je op!)
Kamp/schoolreisje groep 6/7/8,
De kinderen van groep 7/8 gaan volgende week
woensdag, donderdag en vrijdag op kamp naar
Kollumerpomp. De kinderen van groep 6 komen op
donderdag ook een dagje langs. In Kollumerpomp
kunnen de kinderen heerlijk outdoor-activiteiten doen.
Het wordt dus vast weer een geweldig schoolreisje.
Veel plezier met z’n allen!

Ik ga ervoor.
Ik ga het doen.
Ik kleur de wereld mooier.
Hé, doe je mee?
Stap in mijn spoor.
We gaan er samen voor!

Formatie
Bij deze informatiebrief ontvangt u ook de
in’formatie’brief. In deze brief kunt u lezen hoe de
leerkrachtverdeling van komend schooljaar is.

Pinksterviering, goede daden en goed doel!
Gisteravond was op school een sfeervolle
Pinksterviering. We werden helemaal geïnspireerd en
enthousiast door bijzondere verhalen.
Waar we ook enthousiast over zijn is de
(tussen)opbrengt van onze goede doelen actie. Kinderen
deden goede daden en hebben hier écht veel geld mee
opgehaald. Gisteravond hebben we al even geteld en
toen kwamen we op €1074,20. Wow wat een bedrag!
Maar ook vandaag is alweer wat ingeleverd. We hebben
afgesproken dat de sponsorbedragen volgende week
ook nog ingeleverd kunnen worden. Ik weet dat de
stichting “Help mij leven” dit bedrag goed kan gebruiken
voor hun hulp aan de straatkinderen in Brazilië.

Beste kinderen en ouders,
Na twintig jaar met heel veel plezier op de Nijdjip
gewerkt te hebben ga ik weg. Met gemengde
gevoelens..., want wat heb ik het naar mijn zin op de
Nijdjip. Wat een bijzondere school hebben we, waar we
met kinderen, leerkrachten en ouders samen leren en
leven. In deze twintig jaar hebben we veel met elkaar
beleefd, gedeeld en gevierd. Daarvoor wil ik jullie
allemaal bedanken. Na de zomervakantie ga ik als intern
begeleider aan het werk op de Koningin Wilhelmina
School in Leeuwarden. Een nieuwe uitdaging waar ik erg
veel zin in heb.
Op 9 juli neem ik afscheid. Dit zal ik in de groep doen en
vanaf 13:45 uur is er koffie en thee voor de ouders.

Ook zijn er gisteravond kaarten uitgedeeld. Kaarten om
“hoop” door te sturen. Deze zijn vandaag op de post
gedaan.

Bedankt voor de fijne tijd op de Nijdjip, het was veel
méér dan het gewone!

Afscheid

Alinda.

NIJDJIPFEEST 5 juli!
Op vrijdag 5 juli is ons jaarlijkse NIJDJIPFEEST. Deze dag
staat de hele dag in een speciaal thema en alle kinderen
(en veel ouders) komen die dag mee beleven. Het is elk
jaar weer een verrassend spektakel. Dit jaar is het
thema: Nijdjipfestival. De hele school wordt dan een
festivalterrein! We hebben artiesten, workshops,
muziek, foodtrucks, flower en power, vrolijkheid en
vooral #samen.

Er is voor die dag natuurlijk veel hulp nodig. In onze
parro-app is een speciaal agenda-item om u aan te
melden als vrijwilliger. Er hebben zich al 11 ouders
aangemeld, maar dat is nog niet genoeg. Kijk dus snel in
de agenda en schrijf je in (voor hulp, maar vooral voor
plezier!)
Er is ook veel materiaal nodig.
- Kleedjes om op te picknicken
- Sjoelbakken
- Kosteloos materiaal om instrumenten mee te
knutselen. We denken aan flesjes, pvc buisjes,
kroondoppen, resthout, toiletrolletjes……
Heeft u iets van bovenstaand materiaal, dan kunt u dit
op school melden/inleveren bij de leerkracht of even
mailen naar info@nijdjip-grou.nl
Wow, wat hebben wij zin in het NIJDJIPFEEST!!
Verkeersplein kleuters
Volgende week woensdag wordt het parkeerterrein
naast de school weer omgetoverd tot een verkeersplein.
De kinderen van groep 1/2 hebben die dag dan allerlei
verkeersoefeningen. Leerzaam en leuk!
tien-minutengesprekken
Op dinsdagmiddag 25 juni, donderdagavond 27 juni en
maandagavond 1 juli zijn de laatste tienminutengesprekken van dit schooljaar.
Wilt u informatie over de vorderingen van uw kind, dan
nodigen wij u graag uit.
U kunt zich binnenkort via Parro aanmelden

Vanuit de MR, vrijwillige ouderbijdrage
Vanuit de MR willen we graag regelmatig een stukje
schrijven voor de nieuwsbrief, zodat u weet waar we
mee bezig zijn en waarvoor u bij ons terecht kunt!
Deze editie informeren wij u graag over de vrijwillige
ouderbijdrage. Het basisonderwijs in Nederland is gratis.
Daarnaast vraagt de Nijdjipskoalle net als andere
scholen een vrijwillige financiële bijdrage voor extra
activiteiten en voorzieningen. Deze inkomsten worden
ingezet voor activiteiten die niet tot het gewone
lesprogramma behoren en dus niet betaald worden
door het Ministerie van Onderwijs. Voorbeelden
hiervan zijn het excursies, sportdag, vieringen van
feestdagen, maar ook bijvoorbeeld extra lesmateriaal.
De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage verschilt
per school. De Nijdjipskoalle bepaalt zelf de hoogte en
bestemming van de ouderbijdrage. Het vaststellen van
de hoogte van het bedrag gebeurt in overleg met de
ouders in de medezeggenschapsraad (MR). Ook moet
de MR instemmen met de doeleinden waaraan het geld
zal worden besteed. In de schoolgids wordt vermeld
voor welke activiteiten de vrijwillige ouderbijdrage
wordt gebruikt.
Het is wettelijk vastgelegd dat de Nijdjipskoalle om een
bijdrage mag vragen aan de ouders, mits deze bijdrage
vrijwillig is.
Kunt u de vrijwillige ouderbijdrage voor een activiteit
niet betalen? Dan mag uw kind alsnog deelnemen als het
gaat om een activiteit die onderdeel is van het
lesprogramma. Uw kind is namelijk wettelijk verplicht
om mee te doen aan alle activiteiten die bij het
lesprogramma horen.
Heeft u nog vragen over de vrijwillige ouderbijdrage of
over andere zaken? Neem gerust contact met ons op via
mr@nijdjip-grou.nl.
Hartelijke groet namens de MR: Carien Abels, Gregor
Martes, Marieke Meinderts en Mariska Tuinier

Data uit de jaarkalender:
10-6 Pinkstermaandag
11-6 Kinderen vrij vanwege een teamdag
12-6 Verkeersplein groep 1/2
12-6 Schoolkamp groep 7/8 (tot 14-6)
12-6 Vergadering VC
13-6 Schoolreisje groep 6
20-6 MR en AC vergadering
25-6 tienminutengesprek middag
27-6 tienminutengesprek avond
1-7
tienminutengesprek avond
1-7
Ledenvergadering PCBO
3-7
Musical en afscheid groep 8
5-7
NIJDJIPFEEST
9-7
Afscheid juf Alinda
10-7 Omkeerfeest
Met vriendelijke groet,
Johan Meesters

Uitnodiging!
voor een bijzondere samenwerking

CONCERT
15 juni
Kom je, en doe je ook mee?
Op zaterdag 15 juni is er een écht bijzonder concert in onze bredeschool. Het gemeentelijke ADJE-orkest
treedt op, leerlingen van groep 4 en 5 Nijdjipskoalle treden op, Apollo treedt op én alle kinderen uit
Grou kunnen meedoen!
Het Adje-orkest is hét orkest waarbij leerlingen van alle Leeuwarder scholen meedoen.
Dit Orkest was vorig jaar prominent aanwezig bij LF 2018 en is inmiddels een succesvol blijvertje geworden.
Het orkest wil dit jaar graag optreden met zoveel mogelijk kinderen die meezingen. Ze hebben 3 liedjes van
1,2,3 zing ingestudeerd die iedereen kan meezingen. Kinderen leren deze liedjes op school en kunnen die
zaterdag meezingen. Echt een belevenis!
Daarnaast speelt het orkest ook nog wat anders. #zinin!
Linkjes voor de liedjes om ook thuis te oefenen:
- Het lied FEEST
- Het lied KOM ERBIJ!

- Het lied MUZIEK IS VAN IEDEREEN

De kinderen van groep 4 en 5 van de Nijdjipskoalle krijgen begin juni van meester Piet les. Ze zingen en
bespelen een koperen blaasinstrument. Tijdens dit concert laten ze horen wat ze nu al kunnen.
Kom en verbaas je!
*NB We verwachten natuurlijk alle ouders en kinderen van groep 4/5 Nijdjipskoalle!
Brassband Apollo is hét Grouster Orkest, maar ook een belangrijke muziekaanbieder voor kinderen. Zij
verzorgen lessen op de beide basisscholen en hebben een succesvol jeugdorkest (Koperkids). Natuurlijk
willen zij ook even laten horen wat ze in huis hebben. Ze spelen samen met groep 4 en 5, ze spelen samen
met het Adje orkest en zwingen zelf ook een stukje.
Kortom een leuk concert, waar je eigenlijk wel heen moet.
Zaterdag 15 juni
12.00 uur. Adje orkest, met daarbij zingende kinderen.
12.20 uur. Afsluiting van het nijdjipproject (groep 4 en 5)
12.40 uur. Apollo speelt spetterend nummer
12.45 uur. Gezamenlijk optreden. (Pirates of the Caribbean)
Graag horen we van jullie:
- Wil uw kind (kan uit alle groepen) ook meezingen laat dit dan weten via het emailadres van uw school.
info@nijdjip-grou.nl of info.detwafisken@proloog.nl
- Kunt u die dag helpen (even bij een groepje kinderen) laat dit dan ook even weten via dezelfde email.

Wie weet worden we die dag het grootste kinderkoor van Fryslân. KOM ERBI

