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We zitten in een mooie tussenperiode. Tussen Pasen en de meivakantie. Er zijn veel 
leuke, maar soms ook lastige activiteiten (bijv. Engels examen in groep 8, theoretisch 
verkeersexamen groep 7). De leuke en bijzondere activiteiten (schoolvoetbal, excursies 
aan het Skûtsjemuseum, afsluiting IMV, kranslegging groep 8) zorgen voor veel afwisse-
ling in het programma. Fijn dat ook veel ouders ons weer hebben geholpen met het 
vervoer van de kinderen. 
Volgende week nog even een spannende activiteit voor groep 8, de eindtoets. We wen-
sen de kinderen alvast veel succes. 

LEUKE AKTIVITEITEN 
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 BIJBELROOSTER 

SPONSORKIDS  
Opbrengst  6 april €  54,95 
 
Opbrengst  13 april € 69,60 
 
 
Maandelijks storten we € 250,-- voor 
‘onze’ 10 kinderen. 
 
Niet iedereen heeft altijd kleingeld in 
huis voor de kinderen om mee te ne-
men voor onze sponsorkids.  
U kunt uw bijdrage ook storten op  
rek.nr.  NL66RABO0120374315  PCBO 
te Ureterp o.v.v. Sponsorkinderen. 
 
www.careforbrasil.nl  

 

Week 16: 16 t/m 20 april 2018  
De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5  
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1  
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22  
 
Week 17: 23 t/m 27 april 2018  
Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10 
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 
9:11-25  
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4  

Volgende week vrijdagochtend, 20 april, willen 
de meesters en juffen allemaal graag hun ver-
jaardag vieren met de kinderen van hun groep.  

Iedereen mag (heel leuk maar niet verplicht 
natuurlijk) die dag verkleed op school komen!  
‘s Morgens organiseren de leerkrachten zelf 
een leuk programma met de kinderen. 

‘s Middags worden er voor de kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 sport- en spelactiviteiten voor 
hen georganiseerd, de zgn. Koningsspelen. De 
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn –zoals ge-
bruikelijk op de vrijdagmiddag— vrij. 
 
De kinderen hoeven geen cadeautje voor hun 
meester of juf mee te nemen. Wilt u toch iets 
geven, dan wordt een extra bijdrage voor de 
sponsorkinderen in Brazilië erg op prijs 
gesteld.  

MEESTER– EN JUFFENDAG en 
KONINGSDAG 2018 

SCHOOLVOETBAL 

Afgelopen woensdag werden de poulewed-
strijden voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoer-
nooi gespeeld. De Opdracht mocht twee teams 
leveren en beide teams deden het heel goed. 
Ze werden alle twee poulewinnaars. Gefelici-
teerd. Ze horen daarmee bij de beste 6 van de 
gemeente Opsterland. Leuk dat er ook een 
aantal mensen aan de kantlijn stonden om de 
wedstrijden mee te maken en aan te moedi-
gen.  
Aanstaande maandagavond 16 april worden 
de finalewedstrijden voor onze gemeente ge-
speeld. Wederom voor onze teams op het 
sportpark in Ureterp. Alle gelegenheid voor u 
als supporter om onze teams aan te moedi-
gen. Veel succes allemaal! 
Aanvang: 18.00 uur. Het terrein gaat open om 
17.30 uur. 

http://www.careforbrasil.nl


DDigitale aanmeldformulieren 

Dit jaar maken we voor het eerst gebruik 

van een digitaal aanmeldformulier voor de 
opgave van broertjes en zusjes voor de 
schoolfotograaf en ook na de meivakantie 
voor de opgave voor de avond4daagse. 

Dit is een proef welke we later zullen eva-
lueren. Voor diegene die niet in de gele-
genheid is om zijn of haar kinderen digi-
taal aan te melden, graag even bij juf 
Geartsje melden, zij kan dit dan op school 
doen. 

Na aanmelding krijgt u een bevestiging op 
het door u opgegeven emailadres. Contro-

leert u uw aanmelding graag goed, klopt 
er iets niet, graag even contact opnemen 
met de Ouderraad via ouder-
raad@deopdracht.nl. Ook wanneer u geen 
bevestiging via de email ontvangt, neemt 
u dan even contact op met de Ouderraad.  

Opgave schoolfotograaf broertjes en zus-
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Z 

SCHOOLFRUIT 

De IMV lessen zitten er voor dit schooljaar alweer 
op. Alle kinderen uit de groepen 5 en 6 hebben 
daarmee kennis kunnen maken met een muziek-
instrument. 
Vorige week was er in De Skâns van Gorredijk een 
massale afsluiting van dit gebeuren.  
Mocht uw kind nu verder willen met muzieklessen 
dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden: 
1. Kinderen uit groep 5: krijgen volgend jaar  
     IMV in groep 6. 
2. De kinderen kunnen zich opgeven voor na 
     schoolse muzieklessen bij Spelenderwijs  
    (volgend jaar is er een beginnersgroep en een 
     groep voor gevorderden). Deze lessen wor 
     den georganiseerd door de FOM en op een  
    school gegeven (aansluitend op de schooltij- 
    den). 
3. Muzieklessen volgen bij diverse aanbieders die  
    beschikbaar zijn (o.a. de Muziekbende). 

Volgende week wordt voor de laatste keer dit 
schooljaar gratis schoolfruit afgeleverd.  Het 
doel van het schoolfruit is om meer kinderen 
te enthousiasmeren om 
fruit te eten. Dat slaagt 
gelukkig wel. We merken 
dat het heel stimulerend 
werkt in de groepen om 
samen fruit te eten.  
 
De Europese Unie heeft 
opnieuw miljoenen eu-
ro’s vrijgemaakt voor een nieuwe ronde. Wel-
licht dat we ook volgend jaar weer mee mo-
gen doen. We doen ons best.  
Nog even kort maar krachtig: dus vanaf  
dinsdag 24 april, zelf allemaal weer fruit 
meenemen! 
Binnenkort zullen wij via een digitaal vragen-
lijstje met u evalueren wat uw bevinden zijn 
van het schoolfruitprogramma. 

W 

DUBBEL FEEST 
Jarig en naar het  Skûtsjemuseum in 
Earnewâld met een mooie en passende 
traktatie. 

MUZIEKLESSEN 



IOEN 
Vorige week vrijdag mocht Annet Core-
mans Friesland vertegenwoordigen bij 
de Nederlandse kampioenschappen. 
Met haar paard is zij 8e geworden. Wij 
zijn natuurlijk trots oph 
 
 
e feit dat de Friese Kampioen bij ons o 
school zit. Een prachtige foto van deze 
wedstrijden kregen we toegestuurd. Ge-
feliciteerd met het prachtige resultaat 
en deze ervaring! 
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AGENDA 
     16 april Himmelwike       25 april  Juf Amanda jarig 

     17 april Juf Baukje jarig       26 april Gr. 1 en 2  gymles in de  sporthal 

17/18 april IEP toets       26 april  Volgende  nieuwsbrief 

    19  april Gr. 1 en 2  gymles in de  sporthal       26 april Leerlingen 14.00 uur vrij 

    20 april Meester– en juffendag   

    20 april Gebedsgroep             Om alvast te noteren 

    23 april Bibliotheekbezoek groep 3 27 april-11 mei  Meivakantie 

 

In de leerlingenraad werd al een paar 

 
 
 
Op zondagVandaag probeert de meester 
zijn leerlingen sommen te leren. 
“Ik heb hier een getal. Als ik daar een 
vierde van aftrek en dat vier keer na el-
kaar doe, wat houd ik dan over?” 
Geen van de kinderen weet het ant-
woord.  
“Goed, ik zal het jullie wat makkelijker 
maken. Kijk, ik heb hier een perzik. Die 

VAt 

WELKOM 

 
 
 
De juffrouw vraagt aan de klas:”Wie 

kan me wel zes dieren uit Afrika noe-
men?” Jantje steekt zijn vinger op 
en zegt:  “Ik juf. Twee leeuwen en 
vier apen!”  
 
 

 

MOPPEN 

In verband met  de trouwerij en de daarbij 
behorende kinderreceptie van juf Rineke de 
Jong  en Karam Sharafeddine zijn de leer-
lingen van groep 5a 
donderdag 26 april om 12.00 uur vrij. 
 
De andere leerlingen zijn om 14.00 
uur vrij. 
 

 

GEHOORD 

Meester Jelmer (groep 7a) :  “We  gaan 
nu een les doen waarbij we ons brein 
moeten  gebruiken”.  
Waarop één van de leerlingen zegt:  
“Zal  ik er dan maar uitgaan mees-
ter”?. 

MEIVAKANTIE 

Deze week hebben we even via een kort vra-
genlijstje u gevraagd om mee te denken over 
de meivakantie van volgend jaar.  

 Ten tijde van dit schrijven 
(donderdagmiddag) hebben 125 ouders ge-
reageerd. Een super hoge respons. Dank 
daarvoor! 
De uitkomst wordt besproken in het team en 
de medezeggenschapsraad. We proberen 
z.s.m. de data voor de vakanties en het lange 
weekend bekend te maken. 

LEERLINGEN EERDER VRIJ 

APPELS  
Het is rekenles. De juf vraagt: “Een 
moeder heeft tien appels. Ze wil ze 
eerlijk verdelen tussen haar acht kin-
deren. Hoe moet ze dat doen?” Jan: 
“Appelmoes maken, juf!”  
 
GRIJS  
Joris: “Mam, hoe komt het dat je grij-
ze haren hebt?” Moeder: “Dat krijg je 
als je kinderen heel erg ondeugend 
zijn.” Joris: “Oh, dan snap ik waarom 
oma helemaal grijs is.”  

BIBLIOTHEEKBEZOEK GR.3 

In verband met de meivakantie gaat groep 3 
een week eerder naar de bibliotheek, name-
lijk op 23 april. 


