Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Februari 2020

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

AGENDA
Ma 10 februari
Vr 14 februari
Vr 14 februari
Za 15 februari t/m zo 23 februari
Wo 26 februari
Ma 2 maart
Vr 6 maart
Wo 25 maart
Do 26 maart
Di 31 maart
Do 2 april

OMR vergadering OT Noord
Periode – afsluiting 11.30 uur
Groep 5-8 ’s middags vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Groep 7-8 fietsles in Bolsward
Groep 5-8 naar tentoonstelling Wij Vikingen in het Fries Museum
Grote rekendag
Wandelen voor water
Himmeldei
Leerlingarena

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
9 februari

Marco Mulder

21 februari

Michael Boersma

22 februari

Maroa Akkerman

25 februari

Mariana Faber
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Hoera, een jongen
Vrijdag 31 januari zijn Lena en haar vriend Willem de trotse ouders geworden
van een jongen, Boaz.
Inmiddels hebben wij een foto van de kleine jongen op Klasbord geplaatst.
Mocht u Lena een kaartje willen sturen, dan kunt u deze t/m volgende week
vrijdag 14 januari inleveren op school. Wij zorgen er dan voor dat deze bij
Lena terechtkomt.

Even voorstellen
Vanaf volgende week zal Daphne Reijns stage gaan lopen op het
Leech. Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Daphne Reijns, 18 jaar jong en ik ben woonachtig in
Makkum. Ik doe de opleiding onderwijsassistent in Heerenveen. Ik zit
in mijn eerste schooljaar en ik kom iedere woensdag en donderdag
stage lopen. Naast school en stage ben ik ook regelmatig in de
sportschool en dagelijks bij de paarden te vinden.
Graag tot ziens!

Peuter-kleuterochtend
In verband met de samenstelling van de peutergroep hebben we in nauw overleg met de peuterleidsters
besloten om eerst geen peuter-kleuterochtend te houden. Zoals het nu lijkt willen we dit na de
zomervakantie weer gaan oppakken.

Periode afsluiting
Op vrijdag 14 februari bent u van harte welkom om naar een optreden van uw kind(eren) te kijken. Alle
groepen laten weer iets moois zien. We starten om 11.30 uur en om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en
mogen ze genieten van de voorjaarsvakantie.
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FRETS!
Donderdag 27 februari komt FRETS! bij ons op
school voor een voorstelling over ‘Wat telt Echt’.
’s Ochtends om 11.00 uur mogen de leerlingen
van groep 1 t/m 4 samen met groep 1 t/m 4 van
de Blinker uit Bolsward naar de voorstelling.
’s Middags om 13.00 uur gaan de leerlingen van
groep 5 t/m 8 samen met groep 5 t/m 8 van de
Blinker naar de voorstelling.

Fietsles
Ter voorbereiding op het praktisch verkeersexamen biedt de Fietsschool fietslessen aan.
De Fietsschool wil graag dat kinderen al op jonge leeftijd leren fietsen, goede beheersing van
fietsvaardigheden leren en regelmatig deelnemen aan het verkeer.
Op maandag 2 maart gaan de leerlingen van groep 7/8 hun eigen fiets keuren en fietsen ze naar
Bolsward. We zoeken een begeleider die deze ochtend mee wil fietsen. Dit kunt u aangeven bij Etsje.
In Bolsward fietsen de leerlingen een door Veilig Verkeer Nederland uitgezette route door de stad.
Onderweg wordt er gestopt en geoefend bij de eerder besproken punten als rotonde en moeilijke
oversteken. Het is noodzakelijk dat de leerlingen van groep 7/8 deze dag op de fiets naar school komen.

Wij Vikingen
In het Fries museum te Leeuwarden is t/m 15 maart de tentoonstelling ‘Wij Vikingen’ te zien, waarbij
een onderwijsprogramma ontwikkeld is. Aangezien in de omgeving van Pingjum verschillende ‘schatten’
gevonden zijn die in deze tentoonstelling te zien zijn, hebben ze de leerlingen van groep 5 t/m 8
uitgenodigd om deze tentoonstelling te komen bekijken.
Op vrijdag 6 maart gaan de leerlingen een bezoek brengen aan het Fries museum.
We vertrekken om 10.00 uur van school en zijn rond 13.30 uur weer terug. Voor deze ochtend hebben
we een aantal rijders/begeleiders nodig. Kunt u mee, dan mag u dit aangeven bij Etsje.

Met vriendelijke groet,
Team ‘It Leech’
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