Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, September 2019

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

AGENDA
Di 10 september
Ma 23 september
Wo 25 september
Wo 2 oktober
Do 3 oktober
Vr 4 oktober
Wo 9 oktober
Wo 16 oktober
Vr 18 oktober
Vr 18 oktober
Za 19 oktober t/m zo 27 oktober

Ontruimingsoefening
OMR vergadering OT Noord
Start verkoop Kinderpostzegels
Start Kinderboekenweek REIS MEE!
Koffieochtend 8.15 uur
Dierendag
Peuter-Kleuterochtend
Ouderavond 19.30 uur – 21.00 uur
Periode – afsluiting 11.30 uur
Groep 5-8 ’s middags vrij
Herfstvakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
16 september
22 september

Nigel Haitsma
Felicia Koopman
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Klasbord
Ook dit schooljaar maken we gebruik van Klasbord. In deze app zal de leerkracht van uw kind(eren) geregeld
een foto/berichtje/oproep plaatsen. Op deze manier blijft u, naast het nieuws in de nieuwsbrieven en op de
website, op de hoogte van het reilen en zeilen van de activiteiten op school.

Hoe meld u zich aan?
1. Download de app Klasbord en volg de instructies
2. Vul de klascode in

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

KGG-D5C
BAF-7X7
6BQ-HXU

Heeft u kinderen in verschillende groepen? Dan kunt u na aanmelding linksboven in het menu een extra
groep toevoegen. De leerkracht zal u vervolgens accepteren in de groep. U kunt nu berichten zien en hierop
reageren. Alleen ouders die zijn aangesloten bij een groep kunnen foto’s zien. Wij willen u vragen deze foto’s
niet verder op andere media te verspreiden. Deze app is bedoeld om vanuit school nieuws over te brengen
naar ouders. Voor vragen kunt u contact met de leerkracht opnemen.

Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 25 september tot woensdag 2 oktober kunnen de kinderen van groep 7 en 8
langskomen met de Kinderpostzegels. Dit jaar met oude Kinderboekenhelden zoals Dik Trom,
Kruimeltje, Pluk van de Petteflet en Pietje Bell. Het thema van dit jaar is Dichtbij ieder Kind. Een deel van
de opbrengst willen ze gaan inzetten voor daklozenopvang. Kinderpostzegels probeert met verschillende
projecten waaronder: Huisje Boompje Beestje en de Warm Welkom Tas het deze kinderen iets
aangenamer te maken.

Danswil
In het kader van bewegend leren hebben we dit schooljaar een aantal inspiratielessen van dansjuf Willy
van Assen. De leerlingen van groep 1/2 krijgen Taal- en Rekendans. De leerlingen van groep 3 t/m 8
gebruiken dans als middel bij de zaakvakken. We zijn gestart met het thema communicatie.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen op deze dagen hun gymkleren meenemen.
- Donderdag 19 september
- Donderdag 26 september
- Donderdag 17 oktober
- Donderdag 31 oktober
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Kwink
Uw kind hoort goed in zijn vel te zitten. Vrolijk, ontspannen en vooral… zich veilig voelen. Daar kan
iedereen in de omgeving een bijdrage aan leveren, maar uw kind zelf natuurlijk ook. In de lessen van
Kwink werkt uw kind aan een aantal belangrijke vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
U wordt middels de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de thema’s waar wij rondom de sociaalemotionele ontwikkeling aan werken.
De thema’s die de komende weken aandacht krijgen in de klas zijn:
Les 1 & 2: Samen werken aan een veilige groep. Over: de voorwaarden om tot een gezellige en sociale
groep te komen. Inclusief afspraken(normen) en begrijpen wat belangrijk is(waarden).
Les 3: Positieve communicatie. Over: aanleren van invoelende en weloverwogen communicatie met
behulp van een basistechniek die kinderen vaker kunnen toepassen.
Les 4: Omgaan met conflicten. 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 5: Samenwerken met verschillende klasgenoten. Over: Iedereen is anders. Iedereen heeft een
andere rol in de groep. Hoe ga je daar goed mee om.
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.

Kinderboekenweek – Reis mee
Op woensdag 2 oktober starten we met de
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema
‘Vervoersmiddelen – Reis Mee’. Tot en met vrijdag 11
oktober wordt er in alle groepen aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. We gaan heel veel (voor)lezen, taalen rekenlessen geven binnen het thema, verhalen
schrijven, illustraties maken en nog veel meer!
We vragen de kinderen om op woensdag 2 oktober iets
mee te nemen wat met vervoersmiddelen/reizen te maken
heeft. Hier gaan we ook activiteiten mee doen. Heeft u
thuis een boek wat aansluit bij het thema? Deze mag ook
mee naar school.
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Dierendag
Op vrijdag 4 oktober is het dierendag. Op deze dag mogen de kinderen hun huisdier en/of knuffel mee
naar school nemen. Van 8.15 uur tot 8.45 uur gaan we alle dieren bewonderen. De huisdieren gaan dan
weer naar huis en de knuffels mogen de hele dag op school blijven.

Pennenstreken
Dit schooljaar werken wij met een nieuwe methode voor het schrijfonderwijs, namelijk Pennenstreken.
Tot en met het afgelopen schooljaar hebben wij tijdens de schrijflessen de kinderen het verbonden
schrift aangeleerd. Nieuwe inzichten laten zien dat het verbonden schrift in onze digitale maatschappij
niet de meest vanzelfsprekende keuze is. Het aan elkaar schrijven is voor kinderen van nu soms lastig
aan te leren. Ook het leesbaar blijven schrijven in de hogere jaargroepen is in het verbonden schrift
lastiger dan in het blokschrift. Een beter alternatief is het geschreven blokschrift. Hieronder ziet u de
twee handschriften naast elkaar.

(verbonden handschrift)

(geschreven blokschrift)

Vanaf het komend schooljaar zullen in alle jaargroepen het geschreven blokschrift worden aangeleerd.
•
Groep 3 leert meteen het blokschrift aan
•
Groep 4 leert de kleine letters van het blokschrift aan en leert vervolgens de hoofdletters van
het blokschrift. Daarna worden in de schrijflessen deze letters geautomatiseerd.
•
Groep 5 tot en met 8 leren in de eerste weken van het schooljaar de juiste letters van het
blokschrift aan en automatiseren deze letters in de schrijflessen gedurende het schooljaar.
Op deze manier zullen alle kinderen in staat zijn een goed leesbaar handschrift aan te leren.
Met vriendelijke groet,
Team ‘It Leech’
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