Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Augustus 2019

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

AGENDA
Ma 26 augustus
Wo 28 augustus
Vr 30 augustus
Di 10 september
Ma 23 september
Wo 25 september

Eerste schooldag inloop 8.15-8.45 uur
Luizencontrole
Spelletjes Merke
Ontruimingsoefening
OMR vergadering OT Noord
Start verkoop Kinderpostzegels

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
24 augustus
28 augustus

Cheyenne Boersma
Sjoerd Mulder

De eerste week van het schooljaar zit erop. Tijdens deze Gouden Week hebben we gewerkt aan de
groepsvorming d.m.v. leuke spellen en samenwerken. Vanaf volgende week gaan we volgens het
rooster werken met tussendoor ook nog verschillende activiteiten. In deze week vinden ook de Gouden
Weken gesprekken plaats. In dit gesprek laten wij jullie vertellen over uw kind(eren). De leerkracht
luistert. Als u zich nog niet heeft ingeschreven, willen we u vragen dit maandag te doen.

We maken er een fantastisch jaar van!
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Inloop
De ouders van groep 1/2 zijn elke ochtend vanaf 8.05 uur welkom om de kinderen in de klas te brengen
en te kijken waar we op school mee bezig zijn. Op vrijdag is deze mogelijkheid er ook voor de ouders van
de kinderen van groep 3 t/m 8. Op donderdag is het speelgoeddag. De leerlingen van groep 1 t/m 4
mogen dan speelgoed meenemen naar school.

Gymnastiek
Gymnastiek is dit jaar op dinsdag en vrijdag. De kinderen
van groep 3 t/m 8 nemen op deze dagen hun
gymkleding en gymschoenen mee. De kleuters hoeven
geen gymkleren mee. Zij hebben hun gymschoenen in
de schoenenbak op school. Wilt u hier samen met uw
kind(eren) aan denken?

Bibliotheek
Het afgelopen schooljaar was er eens in de twee weken een vast moment om biebboeken te lenen.
Dit vaste moment is er dit schooljaar niet, omdat het laatste halfjaar (bijna) niemand meer boeken heeft
geleend. Dit betekent niet dat de bibliotheek stopt. U kunt altijd samen met uw kind(eren) boeken
lenen.
Voor de zomervakantie hebben de kinderen van groep 3/4 een tasje meegekregen met leesboeken. Wilt
u deze boeken weer meegeven naar school? Ook zijn er bij een aantal kinderen nog boeken van de
bibliotheek thuis. Ook deze boeken zien wij graag weer terug op school.

Bezoek Maïsdoolhof Witmarsum
Donderdag 5 september gaan we naar het Maïsdoolhof in
Witmarsum. De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan in auto’s
en groep 5 t/m 8 op de fiets. We vertrekken om 11.15 uur
vanaf school en zijn rond 12.30 uur weer terug. Voor deze
dag hebben we een fietser, rijders en begeleiders nodig.
Kunt u rijden en/of begeleiden?
Geef dit aan bij Ingrid.
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