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Beste ouders en verzorgers, 

Wat hebben we een geweldige Jintedei gehad zeg! Alle ouders en 

vrijwilligers ontzettend bedankt voor jullie inzet! 

Ook de Pake en Beppe dei was heel erg geslaagd. Bedankt groep 8 

voor de goede rondleidingen die jullie hebben gedaan.  

Er staan weer leuke en spannende activiteiten op de planning voor 

de komende periode. Zo heeft groep 8 deze maand de eindtoets. Wij 

wensen jullie heel veel succes bij deze toets! En 20 april doen we 

natuurlijk weer mee aan de feestelijke Koningsspelen.  

Team Obs De Jint  

INLEIDING APRIL 2018 

Op dit moment is er een tijdelijke website die nog niet volledig in ge-

bruik is. Sommige knoppen werken nog niet en ook zijn er nog geen 

Jint-foto’s van activiteiten op school en in de groepen te zien. We 

hopen dat dit spoedig gaat functioneren. Op deze website komt een 

ouderportaal. Binnenkort ontvangt u hiervoor de inloggegevens, zo-

dat u een kijkje kunt nemen in de digitale omgeving van de groep 

van uw kind (eren). 

WWW.DEJINT.NL      

April 

3  GMR vergadering 

5 theoretisch verkeersexamen 

 groep 7 en 8 

10 inleveren OK thermometer van 

 de ouders 

12/16 spreekuren op aanvraag 

17-20 Eindtoets voor groep 8 

20  Koningsspelen 

 

27 april t/m 6 mei meivakantie 

week 19: schoolreisjes en kamp 

AGENDA    

OK THERMOMETER OUDERS 

U heeft vorige week via de mail weer de OK thermometer voor ouders 

ontvangen. De kinderen in de klas vullen deze elke maand in, ouders 

kunnen dit 2x per jaar invullen. 

Graag horen wij van u, wat u vindt van het welbevinden van uw kind in 

de groep. U kunt aangeven of u tevreden bent over de ontwikkeling 

van uw kind, of uw kind het naar de zin heeft bij zijn of haar leerkracht 

en of u tevreden bent met het contact dat u met de leerkrachten heeft.  

Mocht de score lager zijn dan een zes, dan nodigt de leerkracht u uit 

voor een gesprek om te kijken hoe we het welbevinden van uw kind-

(eren) kunnen verbeteren.  

U helpt uw kind en ons dus door deze thermometer in te vullen en in 

te leveren voor dinsdag 10 april 2018. Alvast bedankt.  



APRIL 2018 

Het eerstvolgende spreekuur is donderdag 12 of maandag 16 april. 

Mocht u willen komen, graag een briefje inleveren voor of op donderdag 

5 april voor 12.15 uur! U hoort dan zo spoedig mogelijk op welke tijd 

u wordt verwacht. Soms komt het voor dat een ouder een voorkeurtijd 

aangeeft. Helaas is het niet altijd mogelijk om daaraan te voldoen.  

Wij vragen daarvoor uw begrip. 

SPREEKUREN OP AANVRAAG— 12 OF 16 APRIL  

NIEUWSBRIEF VAN MEI VERSCHIJNT IN WEEK 19 

Maandag 7 mei gaan de groepen 1 en 2 van  

8.30 tot 14.00 uur naar Sanjesfertier.  

Kijk maar eens op: https://www.sanjesfertier.nl  

 

 

 

 

Dinsdag 8 mei vertrekken de groepen 3 t/m 6 om 8.30 uur naar De Drentse Koe in Ruiner-

wold. We zijn rond 16.15 uur weer terug bij school.  

Kijk maar eens op: https://drentsekoe.nl 

 

 

 

 

En groep 7 en 8 zitten van 7 t/m 9 mei op Ameland.  

Ze krijgen nog een informatieboekje met wat er meegenomen moet worden, het 

rijschema en overige informatie.  

SCHOOLREISJES—NA DE MEIVAKANTIE 

KONINGSSPELEN 

 

 

 

Op 20 april zijn de landelijke Koningsspelen en ook de Jint doet hier aan mee. Na het ontbijt in de klas en de 
openingdans gaan de groepen apart van elkaar activiteiten doen rondom sport en het koningshuis. 

Groep 1 en 2 doen activiteiten op school. 

Groep 3 en 4 doen activiteiten in de sporthal. 

Groep 5 en 6 doen een speurtocht in Leeuwarden. 

Groep 7 en 8 doen een fietstocht rondom Stiens.  

Ook dit jaar vragen we om hulp voor begeleiding van groepjes en activiteiten. U kunt zich opgeven bij de 
groepsleerkracht.  


