Alle kinderen van kindcentrum Wytgaard hebben samen meegeholpen om een mooi bedrag
voor UNICEF in te zamelen. Er waren hele verschillende acties o.a. pannenkoeken bakken,
flessen inzamelen en er is een kijkmiddag georganiseerd.
Als klap op de vuurpijl hebben een paar kinderen uit de bovenbouw zelf een sponsorloop
georganiseerd. Alle kinderen deden mee en er
werden heel wat rondjes gelopen. Een groot
succes waarmee we een totaalbedrag van
€945,00 hebben opgehaald!

Focus, concentratie, leerdoel, trots zijn, reflecteren, allemaal termen die we in de onderbouw
gebruiken in het kader van Building Learning
Power. Afgelopen vrijdag hebben we het
tweede leerdoel voor de hele groep gesteld.
Het organiseren van je eigen werk, zorgen dat je
het zo neerlegt dat je goed aan het werk kan en
dat er ook nog ruimte is voor de ander om te
werken. Zo hebben we het doel omschreven.
Het trapje dat in onze groep hangt (zie foto) is
de trap van hoe goed denk ik dat ik daar al in
ben? Kan ik het al heel goed, dan hang ik mijn
foto bovenaan de trap. Moet ik het nog leren,
dan hang ik mijn foto op de onderste tree. Elke
keer dat je er dan goed mee omgaat en je werk
goed organiseert, mag je je foto weer een treetje hoger hangen. Op de foto hangen de kinderen nog aan de zijkant van het trapje omdat
ze zelf nog gaan bepalen waar ze denken te
kunnen beginnen. Na de werklessen komen we
terug op het doel en reflecteren we op onze
aanpak.

Beste ouders en kinderen van 4 tot en met 7
jaar,
Noteer alvast deze twee data in jullie agenda:
vrijdag 24 juni van 16.00 tot 17.00 uur
en op
vrijdag 1 juli van 16.00 tot 17.00 uur.

Dinsdag 24 mei is er weer een inloopochtend.
Alweer de laatste van dit schooljaar. Een mooi
moment om samen terug te blikken en vooruit
te kijken. U bent van harte welkom van 8.30 uur
tot 9.30 uur in de personeelskamer. De koffie
en thee staan klaar.

We komen bij elkaar in de Kapel van de St. Martinuskerk,
waar we met de kinderen spelenderwijs praten
over het avondmaal:
waarom gaan we ook in de kerk soms aan tafel?
Waarom delen we dan brood, wijn en druivensap met elkaar? En hoe gaat dat eigenlijk?
Ook gaan we tekenen en knutselen en mooie
liedjes zingen!
Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van
juni.

Dinsdag 7 juni kunnen alle kinderen op de foto
gezet worden. We beginnen om 8.30 met alle
broertjes en zusjes. T.z.t. zal er een lijst komen
te hangen met de volgorde. Daarna gaan de
kinderen per groep alleen op de foto.

Met vriendelijke groet,
Namens de kindernevendienstleiding:
Linda Jongbloed, Meindert Reitsma en Tjitske
Brouwer
En dominee Wiebrig de Boer-Romkema

In de vakantie hebben een aantal BSO kinderen
een leuk uitje gehad, zij zijn naar aqua-zoo geweest met nog een aantal andere locaties van
Stichting Kinderopvang Friesland. Ze hebben
een hele leuke dag gehad met z’n allen, super!!
Op de website komen nog een aantal foto’s van
dit uitje 

Ze zitten er voor dit schooljaar weer op. De kinderen hebben de afgelopen maanden zo veel
geleerd in de natuur, geproefd en gesnoept bij
de kookclub en fantastische slagwerk gehad op
het kindcentrum. De leiding is samen met de
kinderen volop aan het genieten, uitdagen en
op een spelenderwijs leren van dingen. Vanaf
oktober gaan we weer van start met andere activiteiten. In de nieuwsbrief houden we jullie op
de hoogte van wat er komen gaat!!

Het komt voor dat wij op sommige dagen gesloten zijn, denk aan Hemelvaartsdag, pinstermaandag etc. Als uw kind op deze dag gebruik
maakt van de opvang, kan deze dag gecompenseerd worden. De dagen die nog tegoed zijn,
worden bij gehouden, deze compensatielijst is
in te zien op de locatie. Dus als u nog eens een
extra dag wil compenseren, overleg dit even
met de leiding. Dagen waar dit over gaat zijn:
Nieuwjaarsdag
e

Vrijdag 1 januari

2 Paasdag

Maandag 28 maart

Koningsdag

Woensdag 27 april

Hemelvaartsdag

Donderdag 5 mei

Dag na hemelvaartsdag

Vrijdag 6 mei

2e Pinksterdag

Maandag 16 mei

Dagen tussen kerst
en oud-en-nieuw

Maandag 26 t/m 30
december

Beste ouders,
Woensdagmiddag 22 juni om 15.30 uur is het
voor de kinderen mogelijk om te kijken naar de
voorstelling “De Geast fan Spultsje Littens”. Het
is de bedoeling dat iedereen zich om 15.00 uur
verzamelt op de parkeerplaats.
Het oud papier geld maakt het mogelijk de entree voor de kinderen en ouders van onze
school laag te houden. Wij vragen voor de kinderen een bijdrage van 3,50 euro en voor de
volwassenen 6,00 euro.
Indien u mee wilt kunt u zich opgeven bij juf
Sandra. Graag het geld contant in een enveloppe. Op de enveloppe kunt u de namen schrijven en aangeven of u kunt rijden/begeleiden. U
kunt zich tot dinsdag 31 mei aanmelden. Vanuit
school gaat er dit jaar niemand mee. Indien u
als ouder niet mee kunt, wilt u dit dan zelf afstemmen met een andere ouder.

Hierdepiep… Hoera!! In april zijn jarig geweest
op 8 april Vince, hij is 3 jaar geworden. Ferry Jan
is op 10 april 4 jaar geworden en gaat alweer
een tijdje naar school. Sanne is op 14 april alweer 2 jaar geworden. Femke is 28 april 3 jaar
geworden. En 16 mei is Jesse jarig geweest, hij
is alweer 3 jaar. Allemaal nog van harte gefeliciteerd!! In de komende periode is Jorrit als eerste jarig, Jorrit wordt dan 4 jaar en neemt hij afscheid bij de peuters en gaat hij naar school. Alvast veel plezier met het oefenen op school!!

Op 7 juni komt de fotograaf op het kindcentrum
 dit is ook bedoeld voor de peuters en de kinderen van de opvang. Zij mogen ook op de
foto!! Vanaf 8.30 uur kunnen de kinderen van
de opvang en peuters op de foto… Graag zouden we willen weten wie hier gebruik van wil
gaan maken. Ouders krijgen hier nog een mail
over om zich op te geven.

Ook op 7 juni dezelfde dag komt Jelle de Visser
om 10.30 uur Tomke verhaaltjes voorlezen aan
de kinderen van de opvang en de peuter. Ook
de kinderen van de peuter die normaal niet op
die dag komen, zijn welkom!!  Graag dan met
begeleiding.

Misschien is het u al opgevallen. De bakken van
de kinderen van de peuter en kdv zijn weer netjes voorzien van een naamstickers. Voor de BSO
kinderen zijn de zakken, hierin kunnen de jassen
en werkjes gedaan worden, graag zoveel mogelijk hiervan gebruik maken. Dan blijft het ook
netjes 
Zouden jullie de kinderen ook extra kleding mee
willen geven in de tasjes of voor in de bakken
op de groep?? Er gebeuren wel eens ‘ongelukjes’ en dan is het fijn als de kinderen extra kleding mee hebben. Het mooie weer komt er
weer aan… zou u uw kind bij zonnige dagen

thuis al in willen smeren?? Wij houden het dan
gaandeweg de dag wel bij.

Ons nieuwe thema voor de komende weken is
‘Hoera!! Een baby’. Dit thema is lekker actueel
omdat 12 april bij Juf Marion en Victor en Bodi
een baby is geboren!! Bodi heeft een broertje
gekregen en hij heet Levi. En ook bij Hylke en
Rindert is er een baby geboren, dat is een zusje
geworden Anniek Margriet. Zij is afgelopen zaterdag 14 mei geboren. Gefeliciteerd!! Met de
kinderen van de peuter en het kdv gaan we lekker over dit toepasselijke thema kletsen, liedjes
zingen en knutselen en vadertje en moedertje
spelen 

