Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Oktober 2019

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

AGENDA
Wo 9 oktober
Wo 16 oktober
Vr 18 oktober
Vr 18 oktober
Za 19 oktober t/m zo 27 oktober
Wo 30 oktober
Wo 6 november
Vr 8 november
Di 12 november
Do 14 november

Peuter-Kleuterochtend
Ouderavond 19.30 uur – 21.00 uur
Periode – afsluiting 11.30 uur
Groep 5-8 ’s middags vrij
Herfstvakantie
Luizencontrole
Peuter-Kleuterochtend
Nationaal schoolontbijt
Spreekuur
Spreekuur

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
7 oktober

Dean Boonstra

27 oktober

Zoë Foekema

Lammert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum, 0517 – 579670
www.obsitleech.nl – itleech@gearhing.net

Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Oktober 2019

Babynieuws
Afgelopen woensdag heb ik de kinderen het goede nieuws al verteld. Ik ben in verwachting van mijn
eerste kindje. Graag wil ik dit mooie nieuws ook langs deze weg met jullie delen. Op 24 januari ben ik
uitgerekend. Dit betekent ook dat ik er een tijdje uit zal zijn. Als het goed gaat, zal ik tot de kerstvakantie
voor de groep staan. Daarna start de periode van mijn zwangerschapsverlof.
Voor groep 1/2 en op donderdag 1 t/m 4 zijn we druk opzoek naar een vervanger die mijn dagen voor
de groep tot aan ongeveer de meivakantie kan overnemen. Zodra hier meer over bekend is, delen we dit
met jullie. Juf Ingrid zal op vrijdag het vaste gezicht blijven.
We gaan er natuurlijk tot de kerstvakantie een mooie tijd van maken met de feesten Sinterklaas en Kerst
in het vooruitzicht. Dan zullen we ons als klas er ook op voorbereiden dat we een tijdje afscheid van
elkaar moeten nemen. Ook al ben ik er niet, ik zal de school en de kinderen op de hoogte houden van de
spannende maar ook mooie tijd die er voor mij gaat komen.

Klasbord
Er zijn een aantal ouders die zich al hebben aangemeld voor Klasbord. Er komen wekelijks leuke foto’s
op van activiteiten die de kinderen in en buiten de klas doen. Voor de ouders die zich nog niet hebben
aangemeld, vindt u hier de aanmeldcodes:

Groep 1/2
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8

KGG-D5C
BAF-7X7
6BQ-HXU

In de nieuwsbrief van september staat hoe de app werkt. Wij willen nogmaals benadrukken dat de
foto’s die hierop geplaatst worden niet verder verspreid mogen worden op andere social media, dit in
verband met de nieuwe privacywet.

Toestemming beeldmateriaal
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om ieder schooljaar uw toestemming te vragen voor het gebruik
van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Vorige week hebben wij
hierover een mail gestuurd. Bij deze vragen we u, mocht u het nog niet hebben ingevuld, aan te geven
waarvoor It Leech beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Dit kan via het digitale
formulier.
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Inloop
Deze week is er gestart met een ‘inloop’ in groep 1/2.
’s Ochtends als de kinderen binnen worden gebracht tussen 8.05 en 8.15 uur hoeven de kinderen niet te
wachten op hun stoel tot we gaan beginnen met de schooldag. Voortaan mogen de kinderen starten
met het plannen van een spelactiviteit in de klas. De kinderen kiezen op het planbord de spelactiviteit
door hun naamkaartje hierbij te plaatsen. Kinderen kunnen aan de ouders/verzorgers uitleggen hoe het
werkt en mogen mee spelen. Om 8.15 uur zwaaien we de ouders/verzorgers uit en mogen de kinderen
nog doorspelen bij de activiteit die ze gekozen hebben. Om 8.30 starten we met de kring. De inloop zal
vanaf nu alle ochtenden in de week plaats vinden.

Dag van de duurzaamheid
Op donderdag 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. De werkgroep ‘Wat telt
Echt’ heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om voor alle scholen een koffer
te maken over duurzaamheid. De aftrap zal voor de gehele school (op het
digibord) met Frets zijn. Frets maakt voorstellingen voor basisscholen. De
afgelopen 2 jaar hebben zij tijdens de Kinderboekenweek een voorstelling
gegeven op onze school. Daarna krijgen alle groepen een spannende koffer. In
de koffer zitten activiteiten/puzzels die opgelost moeten worden. Om uiterlijk 12
uur moeten alle scholen hun oplossing uploaden op de website van
wtegearhing.nl of via Gearquest. Als wij dit hebben gedaan, moeten we afwachten
totdat de oplossingen van alle scholen erop staan. Pas dan kunnen we de laatste puzzel oplossen.

Kinderboekenweek
Afgelopen donderdag zijn we gestart met de Kinderboekenweek. Juf Lena en Juf Etsje hebben de
Kinderboekenweek ‘geopend’ met een mooi verhaal voor de hele school. Alle groepen mochten daarna
langskomen bij automuseum Cats in Pingjum voor een rondleiding. In de komende week besteden we
extra aandacht aan het (voor)lezen. De leerlingen gaan ook zelf verhalen schrijven/tekenen, illustraties
maken bij een verhaal, voorlezen en nog veel meer.

Periode-afsluiting
Vrijdag 18 oktober is de eerste periode-afsluiting van dit schooljaar. Tijdens de periode-afsluiting
worden de gouden griffel, het gouden penseel en de gouden microfoon uitgereikt. Ouders/verzorgers,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn vanaf 11.30 uur van harte welkom in de middenruimte.
Na de periode-afsluiting is het tijd voor een welverdiende herfstvakantie.
Met vriendelijke groet,
Team ‘It Leech’
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