Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Januari 2020

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

AGENDA
Vr 10 januari
Ma 13 januari
Wo 15 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
Do 6 februari
Ma 10 februari
Vr 14 februari
Vr 14 februari
Za 15 februari t/m zo 23 februari
Wo 26 februari

Luizencontrole
Start toetsweek
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Peuter-Kleuterochtend
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
Koffie-ochtend
Rapport – gesprekken
OMR vergadering OT Noord
Periode – afsluiting 11.30 uur
Groep 5-8 ’s middags vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
2 februari

Juf Etsje

9 februari

Marco Mulder

21 februari

Michael Boersma

22 februari

Maroa Akkerman

25 februari

Mariana Faber
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We zijn deze week goed van start gegaan. Als team hebben wij afgelopen maandag een inspirerende
studiedag gevolgd van Gearhing en Odyssee. Dinsdag zijn we met leerkrachten, ouders en leerlingen
2020 gestart. Een gezellig inloopmoment met koffie/thee, limonade en oliebollen!

Kwink
De thema’s die de komende weken aandacht krijgen in de klas zijn:
Les 11: We leren kinderen om de rust in
zichzelf te vinden. Over: Het doen van
ontspanningsoefeningen om beter met stress
te kunnen omgaan.
Les 12: Zien en begrijpen hoe iemand zich
voelt. Over: Het vergroten van
inlevingsvermogen (empathie).
Les 13: Houden van en verliefdheid. Wat
komt daar allemaal bij kijken? Over: De
kracht van een relatie en het omgaan met
sociale druk en verwachtingen. NB: De les
sluit aan bij de nationale Week van de
Lentekriebels.
Les 14: Rekening houden met jezelf én met
anderen kan spanning opleveren. Over:
Kiezen voor ik, jij of allebei?
Les 15: Hulp vragen (onderbouw) / Goed leren plannen om stress te voorkomen (midden- en
bovenbouw). Over: Goede keuzes maken op het juiste moment.
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. Ook kunt u samen in actie komen met de
spelletjes op de poster.

Iep toetsen
Op maandag 13 januari starten de IEP toetsweken. De kinderen van groep 3 t/m 8 maken in deze weken
toetsen op het gebied van technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. In het eerst volgende
voortgangsgesprek laten wij u de IEP resultaten van uw kind zien en lichten dit toe. In de bijlage van
deze mail vindt u een toelichting op het IEP leerlingvolgsysteem.
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Rapportgesprekken
Op dinsdag 4 februari en donderdag 6 februari nodigen wij de ouders van groep 3 t/m 8 uit voor een
voortgangsgesprek. Vanaf woensdag 29 januari hangt er een intekenlijst in de middenruimte. Als u het
rapport nog thuis hebt, vragen we u deze voor woensdag 22 januari bij de leerkracht in te leveren.

Koffie-ochtend
De koffie-ochtend is verschoven naar donderdag 6 februari. U bent 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.

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2020 toe!

Met vriendelijke groet,
Team ‘It Leech’
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