Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Maart 2020

Voor u ligt de nieuwsbrief van maart.
Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
Vr 6 maart
Wo 18 maart
Vr 20 maart
Wo 25 maart
Do 26 maart
Di 31 maart
Do 2 april
Do 9 april
Vr 10 april
Ma 13 april
Wo 15 april
Do 16 april
Di 21 april
Ma 27 april - vr 8 mei

Groep 5-8 naar tentoonstelling Wij Vikingen in het Fries Museum
Open dag
Pannenkoeken bakken in Aylva State Witmarsum – groep 5-8
Grote rekendag
Wandelen voor water
Himmeldei
Leerlingarena
Paasviering
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Centrale eindtoets groep 8
Centrale eindtoets groep 8
Spreekuur
Meivakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Open dag
Woensdag 18 maart hebben wij een open dag voor ouders/verzorgers, opa’s/oma’s en andere
belangstellenden. Van 08.15 uur tot 10.30 uur zijn jullie van harte welkom om te komen kijken op
school. Hieronder vindt u meer informatie over de activiteiten in de verschillende groepen.
Groep 1/2
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8
08.15 uur Inloop
Check – in
Check – in
08.30 uur Kring met check-in en
Lessen waarbij we gebruik
Lessen waarbij we gebruik
activiteit
maken van bewegend leren
maken van bewegend leren
09.00 uur Plannen
Lessen waarbij we gebruik
Lessen waarbij we gebruik
maken van bewegend leren
maken van bewegend leren
09.45 uur Leerlingen vertellen
Leerlingen vertellen over de
Leerlingen vertellen over de
over de
school/rondleiden
school/rondleiden
school/rondleiden
Om 10.15 uur is de pauze waarbij u van harte uitgenodigd bent om een kopje koffie/thee te drinken.
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Himmeldei
Groendoen organiseert in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân elk jaar Himmeldei. Het doel
van Himmeldei is om de steden, dorpen en wijken schoner te maken. Dit door met elkaar de straat op te
gaan en de directe woonomgeving schoon te maken. De gemeente zorgt voor vuilniszakken en
handschoenen. Op dinsdag 31 maart gaan we van 13.00 tot 14.00 uur met de kinderen en een aantal
dorpsbewoners in groepjes door het dorp om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Als u als ouder
ook mee wilt helpen horen wij dit graag. Opgeven kan bij Ingrid.

Geef een boek cadeau
De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in
Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.
Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een
prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.
Als er thuis mooie boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk lezen en
voorlezen kan zijn; hoe heerlijk het is om je te verliezen in een prachtig verhaal, in
een onbekende wereld. Geletterdheid is bovendien een voorwaarde voor succes
op school en later in de samenleving.
In maart/april krijgen de kinderen allemaal een boek.
Groep 1 t/m 3: Woeste Willem – Ingrid en Dieter Schubert
Groep 4: Verschillende boeken van verschillende schrijvers
Groep 5 t/m 8: De koning van Kantoren – Jan Terlouw
Wij wensen alle kinderen en ouders veel (voor)leesplezier!

Grote rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag
voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen die helemaal in
het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren
en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is
dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen
kan zijn.
Op woensdag 25 maart doen wij voor de derde keer mee aan De
Grote Rekendag. Het thema dit jaar is ‘De getallenfabriek’. We
hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in het
heelal…
De leerlingen onderzoeken deze dag op hun eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen.
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Wandelen voor water
Donderdag 26 maart doen wij mee aan Wandelen voor Water. Wandelen voor Water is een combinatie
van leren en doen. Voor kinderen in Nederland is er altijd wel een kraan in de buurt. Hoe belangrijk die
luxe van schoon water is, kun je aan de kinderen uitleggen, maar de
boodschap landt pas echt als ze er zelf mee aan de slag gaan. De
leerlingen van de bovenbouw krijgen op 12 maart een gastles over
waterproblematiek. Door 6 kilometer met water op de rug te lopen,
helpen ze de kinderen in ontwikkelingslanden. De leerlingen van de
onderbouw krijgen van de leerkracht les over water en zij helpen de
kinderen in ontwikkelingsladen door 3 kilometer te lopen met water.
Zo ervaren ze wat hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden
dagelijks moeten meemaken. Veel van deze kinderen leggen namelijk
dagelijks enorme afstanden af met zware jerrycans om, vaak vervuild,
water voor het gezin te halen. Hierdoor kunnen ze minder vaak naar
school en missen ze belangrijke lessen.
Tussen de gastles en de wandeling krijgen de leerlingen de kans om
zoveel mogelijk geld om te halen voor verschillende waterprojecten.
Volgende week krijgen de leerlingen een brief mee met meer informatie over Wandelen voor Water.
Lijkt het u leuk om mee te lopen tijdens deze wandeling, dan kunt u dit aangeven bij Ingrid.

Leerlingarena
De stem van de leerling is belangrijk. Tijdens een leerlingarena mogen 8 kinderen uit groep 5-8 vertellen
hoe zij over bepaalde zaken op school denken. Het team kan hier doelen uit halen voor op het
verbeterbord. Op donderdag 2 april wordt de tweede leerlingarena van dit schooljaar georganiseerd. De
8 kinderen die meedoen aan de leerlingarena krijgen om 14.15 uur op school wat drinken en een hapje;
om 14.30 uur start de arena. Eén leerkracht leidt de arena, de 2 andere leerkrachten zitten om de kring
heen en luisteren. De antwoorden van de leerlingen worden op een vel papier geschreven. Het vel met
deze antwoorden komt in de middenruimte te hangen, zodat u als ouder kunt zien wat er door de
kinderen verteld is. De ouders van de leerlingen die mee doen aan de leerlingarena worden door de
leerkracht op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,
Team ‘It Leech’
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