Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, November 2019

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

AGENDA
Wo 6 november
Do 7 november
Vr 8 november
Ma 11 november
Di 12 november
Wo 13 november
Do 14 november
Wo 4 december
Do 5 december
Do 19 december
Vr 20 december
Vr 20 december
Vr 20 december
Ma 23 december – Vr 3 januari

School gesloten i.v.m. staking
Leerlingarena (aantal leerlingen gr. 5 t/m 8)
Nationaal schoolontbijt
Sint Maarten
Spreekuur
Peuter-kleuter ochtend
Spreekuur
Peuter-kleuter ochtend
Sinterklaas op school
Kerstviering
Schoolkrant mee
Presentje rondbrengen bewoners Pingjum
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
Kerstvakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
14 november

Marein de Jong

29 november

Delilah Koopman

6 december

Jason Haitsma
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Leerkracht - 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 7 november wordt de eerste 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 komende week op de hoogte gebracht.

Nationaal schoolontbijt
Een goed ontbijt is belangrijk. Na de nacht heeft ons lichaam
weer behoefte aan energie. Een goed ontbijt zorgt ervoor dat
we ons goed kunnen concentreren op school/werk. Ook zet een
goed ontbijt de darmen aan het werk. Wie ontbijt krijgt veel
gemakkelijker alle voedingsstoffen binnen die dagelijks nodig
zijn. Een ontbijt is ook belangrijk om goed op gewicht te blijven.
Daarom doen wij dit jaar ook weer mee aan het Nationaal
schoolontbijt. Op vrijdag 8 november krijgen wij verschillende
producten om op school lekker en gezond te kunnen ontbijten.
We doen dit gezamenlijk, met de peuters, in de middenruimte. De kinderen hoeven deze dag thuis niet
(of minimaal) te ontbijten.

EU Schoolfruit
Wij mogen dit jaar weer meedoen aan het EUschoolfruitprogramma. Van maandag 11 november t/m
vrijdag 17 april krijgen wij elke week 3 stuks groente/fruit. Het
fruit wordt elke week geleverd op dinsdag, dit betekent dat de
kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag geen hapje voor
de ochtendpauze mee hoeven te nemen.
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Spreekuur
Op dinsdag 12 november en donderdag 14 november is er voor u als ouders gelegenheid voor een 10minuten gesprek. In de middenruimte hangt vanaf maandag 4 november een inschrijflijst. Heeft u
vragen, opmerkingen of iets dat u wilt bespreken, schrijf u dan in. Als er vanuit de leerkracht behoefte is
voor een gesprek, hoort u dit van ons.

Sinterklaas
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas onze school
bezoeken. We starten om 8.15 uur op school en horen op
dat moment waar we Sinterklaas ontvangen. Dit kan op
school zijn, maar ook op een plek in het dorp. Sinterklaas
neemt voor de kinderen van groep 1-5 een cadeau mee, de
kinderen van groep 6-8 trekken lootjes en geven elkaar een
mooi cadeau.

Kwink
De thema’s die de komende weken aandacht krijgen in de klas zijn:
Les 6: Wat zien kinderen op sociale media en welke beelden roepen die op? Over: Wanneer blijf je
online en wanneer ga je offline.
Les 7: Opkomen voor en rekening houden met anderen. Over: Zien wat nodig is in een bepaalde situatie,
vergroten van invoelingsvermogen en de juiste hulp geven.
Les 8: Oplossen van ruzie. Over: Aanleren van een techniek die kinderen helpt om op een goede manier
met een conflict te kunnen omgaan. Voor zichzelf en met anderen.
Les 9: Vriendschap. Over: Wat is een goede vriend en hoe onderhoud je vriendschappen.
Les 10: Keuzes maken. Over: Goed nadenken voordat je een verantwoorde keuze maakt. Kinderen leren
hiervoor een basistechniek aan.
Koelkastposter
Vandaag heeft uw kind de zogenoemde koelkastposter mee naar huis gekregen. Met deze speelse
poster, die u thuis een prominente plek (bijvoorbeeld op de koelkast) kunt geven, kunt u in gesprek gaan
met uw kind over sociaal-emotionele thema’s en emoties. En kunt u samen in actie komen met de
spelletjes op de poster.

Met vriendelijke groet,
Team ‘It Leech’
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