Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt nummer 9 van de St. Thomasluiden. Wij
wensen u veel leesplezier toe.

De agenda voor de maand mei
Zaterdag 22 april t/m zondag 30 april: Meivakantie
Vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag: de kinderen zijn vrij
Dinsdag 9 t/m 23 mei: Project DNA van Leeuwarden
Wo 24, do 25 en vrij 26 mei teamdag en
Hemelvaartsdag: de kinderen zijn vrij

De volgende Sint Thomasluiden
verschijnt 19 mei
Welkom
De volgende leerlingen komen in de maand mei bij ons
op school.
 Ayla Helmus
 Lucas Dekkinga
 Famke Visser
Wij wensen Ayla, Lucas en Famke heel veel plezier toe in
hun nieuwe groep. We hopen dat ze al snel veel
vriendjes en vriendinnetjes om zich heen treffen.

Afscheid
Sian Post van de Kwakende Kikkers gaat i.v.m. verhuizing
onze school verlaten. We wensen hem veel plezier en
geluk op z’n nieuwe school.

Onderwijsassistente
Sinds deze week is onderwijsassistente Amarens
Ringnalda werkzaam bij ons op school. Zij vervangt
Saskia op de maandag en de woensdag. Hiermee blijft de
begeleiding van de kinderen door de onderwijsassistente

gewaarborgd en kan Saskia zich volledig richten op de
uitvoering van haar ib en directie taken.

Schooljaar 2017-2018
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn al
weer in volle gang. Zoals eerder gemeld komt er volgend
schooljaar een groep 3, een groep 3/4 en een groep 4.
Op vrijdag 9 juni gaat er een brief uit naar de ouders van
de kinderen uit groep 2 en 3 met daarin de
groepsverdeling.
Daarnaast ontvangen de ouders van de kinderen uit
groep 8 op donderdag 31 mei een brief met daarin de
informatie over hoe wij volgend schooljaar om willen
gaan met de beide groepen 8.

Herinnering:
De schoolreisjes; actie gevraagd!!!
Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen weer
op schoolreisje. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
U begrijpt dat dit allemaal bekostigd moet worden. U
helpt ons enorm als u het bedrag voor de schoolreisjes
nu al aan ons overmaakt. Wij moeten de zaken namelijk
voorfinancieren.
De bijdragen zijn als volgt vastgesteld:
De kinderen van 1,2 betalen
De kinderen van 3,4 en 5 betalen
De kinderen van 6 en 7 betalen
De kinderen van 8 betalen
(incl. slotavond)

€ 15,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 75,00

Zou u het geld willen overmaken op
NL22RABO 0135902770 t.n.v. Ouderraad St.
Thomasschool, o.v.v. schoolreisje….(naam van uw
kind(eren)).

De schoolarts
De kinderen geboren in het jaar 2011 krijgen in de
komende tijd een uitnodiging voor een bezoek aan de
schoolarts. Het gaat om de volgende data: dinsdag 16
mei, donderdag 8 juni, dinsdag 13 juni, dinsdag 20 juni
en dinsdag 11 juli. Ongeveer 3 à 4 weken van te voren
krijgt u per post de uitnodiging en een vragenformulier.
De data zijn bij ons al bekend en hangen op het raam
van het lokaal van de Toffe Tijgers. Wanneer u van
datum zou willen veranderen, dan mag u dat onderling
regelen. Let op, u moet dan al wel in het bezit zijn van
het vragenformulier, omdat u deze moet meenemen
naar de afspraak. Ook de juf van uw kind wil graag
weten wanneer er een afspraak wordt verschoven. Het
onderzoek vindt plaats bij ons op school.

Opgeven voor deze bijeenkomst? Dat kan t.z.t. op de
inschrijvingslijst bij het lokaal van je kind of via het
volgende email adres: thomasoudercafe@gmail.com.
Team Oudercafé
Voor een goed gesprek over opvoeden vanuit de
eigenWIJSheid van ouders

Lees nu:
De brief in de bijlage van de projectgroep over DNA
Leeuwarden

Fietsen op het schoolplein

Deze keer zal de avond onder leiding staan van
ergotherapeut Angela Rozema in samenwerking met
Spellekijn Speelgoedwinkel.

Wij vinden het heel fijn dat er veel kinderen met de fiets
naar school komen. We merken wel dat daardoor steeds
meer fietsen gestald moeten worden. Daarvoor hebben
we twee plaatsten rondom de school. Voor de school,
aan de kant van de Bachstraat. Hier staan vooral de
fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8. En op het
plein bij de kleuteringang. Daar zien we steeds vaker dat
er fietsen tegen de klimmuur staan. Jammer, want dan
kunnen de kinderen niet meer gebruik maken van deze
klimmuur. Zou u er samen met uw kind voor kunnen
zorgen dat de fietsen zonder standaard in het rek
worden geplaatst en de fietsen met standaard daarvoor
of er naast. Zo blijft er zoveel mogelijk ruimte over voor
de kinderen om te spelen. Wanneer u uw kind ophaalt,
kunt u misschien alvast de fiets van uw kind klaar zetten.
Vergeet niet dat de kinderen, i.v.m. alle jongere
broertjes en zusjes en de drukte op het plein, pas mogen
gaan fietsen wanneer ze op de straat zijn.
Regelmatig blijven er fietsen staan op het plein. Wij
weten niet of het gaat om fietsen van de BSO kinderen
of niet. Daarom zetten wij ze niet meer binnen. Vergeet
ze dus niet mee naar huis te nemen.

Een INSPIRATIE-AVOND over Spel, spellen en spelen!

Loop Leeuwarden Kidsrun

DNALWD2018

Vooraankondiging volgend Oudercafé
Het laatste oudercafé is nog maar net achter de rug,
maar de volgende datum staat alweer gepland, te weten
op maandagavond 12 juni.

-Heeft u ook ongebruikt speelgoed in huis?
-Bij u thuis geen inspiratie voor verjaardag en
cadeautjes?
Hoort u regelmatig:
- ja maar, hij speelt vals….
- Ik verveel me….
- Ik heb niets om mee te spelen….
- Het is gewoon niet eerlijk…
Kom dan op 12 juni 2017 om 19.15 uur

Ook dit jaar organiseert LOOP Leeuwarden de gratis
Kidsrun Challenge voor de kinderen van 4 -12 jaar. De
kinderen hebben de keuze uit de 1 km of de 2,5 km. Ook
ontvangen de kinderen een gratis medaille na afloop.
Opgeven kan via de website tot 7 mei, dus wees er snel
bij! www.loopleeuwarden.frl

