Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, December 2019

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

AGENDA
Wo 11 december
Do 19 december
Vr 20 december
Vr 20 december
Vr 20 december
Ma 23 december – Vr 3 januari
Ma 6 januari
Di 7 januari
Wo 8 januari
Wo 8 januari
Ma 13 januari
Wo 15 januari
Wo 22 januari
Ma 27 januari
Wo 29 januari
Di 4 februari
Di 4 februari
Wo 5 februari
Wo 5 februari
Do 6 februari

Peuter-Kleuterochtend
Kerstviering
Schoolkrant mee
Presentje rondbrengen bewoners Pingjum
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
Kerstvakantie
Onderwijsdag, leerlingen vrij
Inloop 08.15 tot 08.45
Koffieochtend 08.15 uur
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Start toetsweek
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Studiedag team, leerlingen vrij
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Rapport mee
Rapport – gesprekken
Peuter-Kleuterochtend
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Rapport – gesprekken

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
6 december
10 december
12 december
1 januari
2 februari

Jason Haitsma
Sara Piller
Anna Okkema
Mischa Boomsma
Juf Etsje

Op zaterdag 21 december wordt Dylan Boersma 4 jaar, veel plezier op It Leech Dylan!
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Kerst
Op donderdag 19 december vieren we kerst op school. Dit doen
we net als afgelopen jaren door gezellig met elkaar te eten op
school met aansluitend een disco. Het diner bestaat uit een
lopend buffet gemaakt door de ouders. Vanaf dinsdag 10
december hangt er een lijst in de middenruimte waarop u kunt
aangeven wat u wilt klaarmaken. Dit kan t/m vrijdag 13
december. Er kan gekozen worden tussen een hoofdgerecht en
een nagerecht. U hoort op maandag 16 december hoeveel u mag
klaarmaken van het door u gekozen gerecht.
Vanaf 16.30 uur kunt u de gerechten op school brengen. Om
17.00 uur beginnen we met het diner. Rond 18.30 uur begint de
disco en staat er voor de ouders een glaasje glühwein of warme
chocolademelk klaar.
Op vrijdag 20 december gaan we met de kinderen een aantal bewoners in Pingjum verrassen.
Om 12.00 uur begint voor iedereen de vakantie!

Inloop
Op dinsdag 7 januari staat er om 08.15 uur voor alle ouders/verzorgers een kopje koffie/thee klaar om
samen 2020 in te luiden.

Koffieochtend
Op woensdag 8 januari bent u om 08.15 uur van harte welkom op de koffie-ochtend. Leden van de OR,
MR en de directeur, Arnold Oosterdijk, zijn aanwezig. Heeft u onderwerpen die u wilt bespreken, dan
kan dat op deze ochtend.
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Schoolschaatsen
Woensdag 8 januari a.s. starten we met het jaarlijkse schoolschaatsen
voor de groepen 5 t/m 8.
In deze periode vervangt het schaatsen de gymles op de
vrijdagmiddag voor deze groepen.
De kinderen zijn verplicht om muts en handschoenen te dragen
tijdens de schaatstraining.
De leerlingen nemen zelf hun schaatsen mee naar de ijshal. Kijk van
tevoren goed of ze nog passen en geslepen zijn.
Als uw kind geen (passende) schaatsen heeft dan kunnen deze ook
gehuurd worden. Dit kost 2 euro per les.

IEP
Afgelopen schooljaar heeft groep 8 de IEP Eindtoets gemaakt en ook komend jaar maken we weer
gebruik van deze toets.
Met de IEP Eindtoets worden de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen gemeten. De
toets bestaat uit overzichtelijke, kindvriendelijke toetsboekjes. De inhoud sluit aan bij de leefwereld van
de leerlingen. De opgaven in de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Ze ervaart iedere leerling
een succesgevoel en krijgt iedere leerling een eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.
De afname van de IEP Eindtoets is op 15 en 16 april 2020.
Met ingang van dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om voor de groepen 3 t/m 8 het digitale IEP
leerlingvolgsysteem te gebruiken met de daarbij horende toetsen. Dit betekent dat wij geen gebruik
meer maken van het Leerlingvolgsysteem van CITO.
Wat is het IEP leerlingvolgsysteem?
Iep is een flexibel digitaal volgsysteem. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel.
Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het
complete kind in kaart.
IEP volgt de leerlingen op taal- en rekengebied via de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen
(middenbouw). Daarnaast kijkt IEP naar hart én handen. Denk aan de leeraanpak, de mate van
nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken.
Een compleet kind is hoofd, hart én handen.
Door een kind op die manier te volgen en het kind inzicht te geven waar het staat kunnen wij samen
met de leerling inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap. Het eigenaarschap van de leerling bij
zijn eigen ontwikkeling wordt op die manier vergroot.
In januari starten we met het IEP leerlingvolgsysteem.
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Verlof
Nu we het einde van het jaar naderen, komt het zwangerschapsverlof van Lena ook steeds dichterbij.
Ondanks dat de zwangerschap van Lena goed verloopt, lukt het niet meer om hele weken te draaien.
Gelukkig heeft Regina Reitsma de afgelopen weken al enkele dagen de groep van haar overgenomen.
Aankomende week zal Lena dinsdag en woensdag nog voor de klas staan en de laatste dingen afronden.
Na woensdag 11 december gaat Lena met verlof. Regina begint dus al voor de kerstvakantie in groep
1/2.

Leerlingarena
Op donderdag 7 november hebben we de eerste leerlingarena van dit schooljaar gehouden. Alle
leerlingen mochten onderwerpen inbrengen en hieruit zijn 3 onderwerpen, door de leerkrachten,
gekozen. Na wat drinken en wat lekkers mochten 8 kinderen hun mening geven over de onderwerpen.
Hieronder vindt u een samenvatting van de antwoorden die de kinderen hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,
Team ‘It Leech’
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