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Kledingactie Bag2school:
De opbrengst van kledingactie was 195 kilo x 0,30 cent = EURO 58,50. Hartelijk dank voor het
inzamelen!
Rode Loper Run:
Op woensdagavond 7 juni vindt de Rode Loper Run plaats in Oosterwolde. Deze Run is voor alle
basisscholen in Ooststellingwerf en wordt georganiseerd door loopsportvereniging Invictus.
De run is voor alle groepen van de basisschool en iedere groep start op zijn eigen tijd.
Meteen na de Hemelvaartvakantie worden de formulieren opgehaald.
Schoolkorfbaltoernooi:
Vorige week woensdag vertrokken zes teams van de Mr. K.J. Dijkstraschool naar het schoolkorfbal
toernooi in Appelscha. Onder prachtige weeromstandigheden werd er met veel plezier gekorfbald,
met zelfs een beker voor team 2 en team 6. Gefeliciteerd! We hebben een mooie korfbalmiddag
gehad. Ouders bedankt voor vervoer, begeleiding en wassen van de shirts. Voor foto’s zie
www.mrkjdijkstraschool.nl.
Nieuwe directeur:
Op maandag 15 was Jan Veenstra van het bestuur van Comprix op school om met het hele team en
de MR de procedure te bespreken die wordt gehanteerd bij het aanstellen van een nieuwe directeur.
Omdat er geen interne (vanuit Comprix) kandidaten zijn, wordt er buiten Comprix gezocht en komt
er binnenkort een advertentie in de Leeuwarder Courant.
Een benoemingsadviescommissie (bac) houdt vervolgens gesprekken met enkele (wellicht alle)
mensen die gereageerd hebben. De bac bestaat uit twee leerkrachten, één MR-lid en een bestuurslid
van Comprix. Uiteindelijk adviseert de bac het bestuur van Comprix iemand aan te nemen en
benoemt het bestuur de nieuwe directeur.
Het is de bedoeling dat er met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur op de Mr K J
Dijkstra school werkzaam is.
Continurooster:
Onlangs heeft een ieder het stembiljet thuis gekregen. Op de MR-vergadering van 30 mei as worden
de stemmen geteld en wordt de uitslag van de stemming officieel vastgesteld.
Ooststellingwerf 500 jaar:
Vrijdag 9 juni is er om 14.00 uur en om 19.30 uur een gezamenlijk optreden van de Histotolk en
alle kinderen van school. De Histotolk gaat het verhaal van Karel en de Elegast vertellen. De
kinderen van school gaan dit muzikaal omlijsten (zie bijlage). We gaan er natuurlijk vanuit dat alle
kinderen hierbij aanwezig zijn!
Leerlingenraad:
Voor Oostellingwerf 500 jaar gaan we gezamenlijk optreden met de Histotolk op vrijdag 9 juni.
Leerlingenraad heeft een stemming georganiseerd voor het continurooster.
De stemmen zijn binnen, 79% van de leerlingen zijn voor, 12% van de leerlingen hebben geen
mening, 9% van de leerlingen wil geen continurooster.
Groep 7/8 had donderdag 18 mei de langste knikkerbaan wedstrijd georganiseerd.
De groep van Aniek, Kim en Milan heeft gewonnen.
De volgende leerlingenraad is 7 juli 2017.

Peuteropvang;
Gisteren is door Comprix het licht op groen gegaan voor peuteropvang binnen de Mr. K.J.
Dijkstraschool. Doel is om per 1 september a.s. de peuteropvang binnen onze school te realiseren in
het overblijflokaal.
Schoolkamp Lheebroek groep 5 t/m 8:
Het schiet al op. Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni gaan groep 5 t/m 8 op de fiets op schoolkamp
naar Lheebroek.
Informatie hierover volgt binnenkort.
 Wie van de ouders kan woensdag 21 juni bagage van de kinderen en begeleiding brengen en
vrijdag 23 juni weer halen?
Schoolfotograaf:
De schoolfotograaf komt op donderdag 1 juni. Allereerst zal er vanaf 8.30 uur gestart worden met
de kinderen die een jonger broertje of zusje hebben die nog niet bij ons op school zitten.
Daarna worden de individuele foto's, de broertjes-zusjes foto's en de groepsfoto's gemaakt. Vrolijke
kleding is altijd leuk! De datum van verkoop van foto’s volgt.
Schoolvoetbaltoernooi:
Vanmiddag vonden de regiofinales schoolvoetbal in Assen plaats. Ons jongens 7-tal heeft het prima
gedaan. Met een overwinning, een gelijkspel en een wedstrijd verloren, mochten we als tweede in
de poule naar de kruisfinales. Die beide wedstrijden werden met 3-1 en 3-2 verloren, maar we
kunnen terugkijken op een sportieve middag. Jolanda voor vervoer en Mark voor vervoer en
coaching bedankt!

Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Boekje taal en rekenen:
Maandag en dinsdagochtend 29 en 30 mei en maandag en dinsdagochtend 12 en 13 juni gaan de
kinderen van groep 1 en 2 weer in een boekje werken. Deze 4 ochtenden assisteert Anneke in de
groep.
Lauren en Sylvie:
Lauren en Sylvie hebben maandagochtend al een keertje meegedraaid met de kleutergroep en
kregen als verrassing een echte Comprix rugzak met lunchbakje en lunchbeker. Maandagmiddag
komen de meisjes weer! Het was heel gezellig! De kleutergroep bestaat nu uit 22 leerlingen en op
donderdag en vrijdag met groep 3 erbij zijn er 26 leerlingen in de kleuterklas.
Middeleeuws feest:
Op vrijdagavond 9 juni gaan we op het grasveld voor de school optreden. We zijn al druk aan het
oefenen met de liedjes en ook gaan we nog iets met instrumentjes doen. Vrijdag 2 juni en
donderdag 8 juni hebben we onze muziek workshop en ook gaan we vrijdagmiddag 9 juni voor de
generale van 14.00 uur nog even met de muziekdocente oefenen. Best spannend hoor!
Jullie komen toch ook kijken?
Groep 5 en 6:
Wij zijn bijna toe aan de laatste blokken van de methodes. Dit betekent dat we de komende
maand(en) nog wel hard aan het werk zijn, maar er is ook genoeg afleiding. We zijn druk aan het
oefenen voor ons optreden op 9 juni in het kader van Ooststellingwerf 500. We oefenen op de

muziekinstrumenten, maar er wordt ook gezongen, misschien hebt u thuis al een deuntje
opgevangen ….
Groep 6 is bezig met de spreekbeurten, het is fantastisch om te zien hoe de kinderen zich
voorbereiden en voor de groep staan. De kinderen van groep 5 gaan voor 1 juni hun werkstuk
inleveren.
Voor de spreekbeurt van Manon worden we ook thuis uitgenodigd. Volgende week
dinsdagmorgen alle kinderen van groep 5 en 6 op de fiets op school komen.
De kinderen van groep 5 zijn bezig met hun werkstuk. De inleverdatum daarvoor is 1 juni. Succes
jongens en meisjes.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op donderdag 8 juni a.s.
Agenda:
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Dinsdag 30 mei
Donderdag 1 juni
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 juni
Woensdag 7 juni
Vrijdag 9 juni
Zaterdag 10 juni
Maandag 12 t/m vrijdag
16 juni
Donderdag 15 juni
Vrijdag 16 juni
Zondag 18 juni
Maandag 19 juni
Woensdag 21 t/m vrijdag
23 juni
Vrijdag 24 juni
Dinsdag 27 juni
Donderdag 29 juni
Vrijdag 30 juni
Maandag 3 juli
Dinsdag 4 t/m vrijdag
7 juli
Maandag 10 juli
Woensdag 12 juli
Vrijdag 14 juli
Maandag 17 juli
Donderdag 20 juli

Hemelvaart
Geen school
19.30 Uur OV/MR
8.30 Uur schoolfotograaf
Tweede Pinksterdag
Geen school
Laatste keer Comperio College
18.00 Uur Rode Loper Run in Oosterwolde
Ooststellingwerf 500 jaar
13.30 Uur generale met de Histotolk (groep 3/4 gaat naar school)
19.30 Uur uitvoering
Ooststellingwerf 500 jaar
Toetsweek
Ontruimingsoefening
Groep 1 en 2 ’s middags vrij
Vaderdag
Schoolarts voor groep 7
Schoolkamp Lheebroek voor groep 5 t/m 8
Juf Wiekie jarig
Schoolreis groep 3 en 4 naar Plopsaland
Rapport mee
19.00 uur (o.v.b.) Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen en ouders
Stellingwerf College
Geen school
Geen school
Rapportbespreking
Kinderen zijn de hele dag vrij in verband met onderwijsevaluatie
Juf Greetje jarig (viert samen verjaardag met meester Roelf).
Musical groep 7/8
Schoolschoonmaak
Laatste schooldag en start vakantie t/m zondag 3 september

