Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
mei 2022

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van mei.
Na twee weken meivakantie is het fijn om alle kinderen en ouders weer op school te ontmoeten.
Hieronder meer info over schoolse zaken. Graag ook uw aandacht voor de agenda t/m de
zomervakantie.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA
datum

Activiteit

Maandag 16 mei t/m
woensdag 25 mei
Dinsdag 10 mei, 17 mei, 24
mei en 31 mei
Donderdag 26 mei en
vrijdag 27 mei
Week 22 en 23
Maandag 6 juni en
dinsdag 7 juni
Woensdag 8 juni
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni, donderdag
16 juni en vrijdag 17 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni en dinsdag 28
juni
Donderdag 7 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 13 juli
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26
augustus

Project groep 1 t/m 8
Thema: Vreemde vogels
Schoolkaatsen voor groep 3/4/5 en 6/7/8
Hemelvaartweekend, de kinderen zijn vrij.
Toetsweken IEP
Pinksterweekend en studiedag It Leech, de kinderen zijn vrij.
schoolfotograaf
Schoolreisje groep 1 t/m 5
Kamp groep 6/7/8
Rapport mee
Sportdag OT Noord
oudergesprekken
Nieuwsbrief
Laatste schooldag, leerlingen om 12.30 uur vrij.
Alle leerlingen vrij
Zes weken zomervakantie
*nieuw in de planning
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HIEP HIEP HOERA
Wij zijn jarig
Jurgen 21 mei
Wybrand 22 mei
Lotte 28 mei
Jord 30 mei
Een welkom voor Rosalina, we wensen haar veel plezier bij ons op school.

OPEN DAG/IEPEN DEI
Woensdag 13 april j.l. was het OPEN DAG op It Leech. Een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.
We hebben heel veel ouders en andere belangstellenden op school kunnen verwelkomen.
Een ieder kon een kijkje nemen bij de judo lessen, de muziekles, de reguliere reken- en taallessen.
Vol trots hebben de leerlingen laten zien wat ze zoal op school doen.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling.

EU Schoolfruit
Hoewel het officiële project rond EU schoolfruit is afgelopen krijgen de
leerlingen nog steeds drie keer in de week fruit en zuivel. In het kader van
“Gezonde School” en gezond eten verzorgt school dit tot de
zomervakantie.
Op de dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de leerlingen dus fruit. Op
de woensdag hoeven de leerlingen niets mee te nemen voor de
ochtendpauze. Ze krijgen dan zuivel en fruit.
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Project VREEMDE VOGELS
In de maand mei werken we schoolbreed aan het thema
“Vreemde vogels”. Een leuk en interessant onderwerp dat
de leerlingen van alle groepen aanspreekt en waar we bij
verschillende vakgebieden aan werken.
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 is er o.a.
fotowedstrijd.
Ze mogen uiterlijk maandag 23 mei (via de mail) twee foto’s
inleveren.
Bij de kleuters is een vogelkijkhut en kun je vogels spotten.
Inmiddels zijn de eerste uitstapjes al gemaakt door de kleuters en groep 3/4/5. In deze nieuwsbrief is
daar al één en ander over te lezen.
Het thema “Vreemde Vogels” willen we woensdag 25 mei schoolbreed afsluiten. Ouders zijn van
harte welkom van 11.00 uur tot 12.00 uur op school.
Deze ochtend mag iedereen stemmen op de drie mooiste foto’s.

Pykje fjouwer
Groep 1 en 2 heeft een leuk en leerzaam uitstapje gemaakt naar
het bos van Arum.
Meester Jan van Groen Doen had een mooi doe-pad uitgezet met
11 opdrachten die allemaal te maken hadden met de
belevingswereld van de grutto.

De kinderen mochten o.a. proberen wormen uit de grond te
“stampen”, insecten vangen, bloemetjes plukken, eieren zoeken,
naar natuurgeluiden luisteren, verschillende geuren raden,
een nestje maken en met blote voeten verschillende ondergronden
ervaren.
De kinderen hebben veel plezier gehad.
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Uitstapje groep 3/4/5
Maandag 9 mei zijn de leerlingen van groep 3/4/5 naar het
Woonzorgcentrum Teatskehûs in Blauwhuis geweest. Er waren
kuikentjes die je mocht aaien. Samen met de bewoners hebben
de kinderen een struisvogel getekend en een speurtocht gedaan.
Het was een zeer geslaagd uitje.
Jong en oud hebben genoten!

Scholing KINDGESPREKKEN
Het voeren van kindgesprekken is één van de doelen die we dit jaar op de jaarplanning hebben staan.
In het kader daarvan hebben we als team afgelopen woensdag 11 mei een scholing gevolgd.
Er zijn verschillende vormen van kindgesprekken. Zo hebben we dit jaar bij de start van het schooljaar
een goudenweek gesprek gevoerd met alle leerlingen.
In de toekomst willen we de gesprekken structureel inzetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
kind-/ouder-/leerkrachtgesprekken, een kindgesprek n.a.v. een toets.
Kern van ieder kindgesprek is dat de leerling zelf kan aangeven waar hij/zij aan wil werken en gaat
nadenken wat daar voor nodig is. Als leerkracht biedt je ondersteuning door tijdens een kindgesprek
open vragen te stellen zodat het kind zelf al pratende kan aangeven waar het behoefte aan heeft.
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Nieuws Leerlingenraad
Een kort berichtje van de leerlingenraad.
Binnen de gemeente Sudwest Fryslan is een
ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor scholen. De bedoeling is om schoolpleinen te vergroenen en
klimaatvriendelijker te maken, bijv door regenwater op te vangen.
Het plein van It Leech heeft heel veel tegels en de leerlingen hebben al eerder aangegeven wensen te
hebben voor het plein. Samen is besloten mee te doen en een ontwerp in te leveren. Het ontwerp
wordt voor de zomervakantie door een aantal kinderen gepresenteerd bij de Gemeente. En mocht het
ontwerp bij de jury in de smaak vallen dan is er kans dat een deel van het plan gerealiseerd kan worden.
We houden u/jullie op de hoogte.

OR leden
De ouderraad “De Ponge”is op zoek naar gemotiveerde, actieve en creatieve nieuwe leden.
Praktisch gezien houdt de ouderraad zich bezig met:
•

Het helpen van de school met het regelen van diverse activiteiten rond Sinterklaas, Kerst, Pasen,
Koningsspelen et cetera. Bij de ene activiteit bedenken we gezamenlijk wat er gaat gebeuren, bij
de andere zorgt de ouderraad bijvoorbeeld alleen voor de boodschappen. Zo zijn we niet alleen
tijdens maar ook daarvóór actief en betrokken.

Mocht je interesse hebben en/of vragen, dan kun je contact opnemen met een van onderstaande
personen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ouderraaditleech@hotmail.com. Ook de
statuten van de vereniging zijn bij ons opvraagbaar.
Daphne Walstra, voorzitter
Elsa den Boer, secretaris
Tevens heeft leerkracht Ingrid Wurtz zitting in de ouderraad als afgevaardigde van school.
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Gezonde school tips
In het kader van de Gezonde school bij deze weer enkele gezonde (traktatie)tips.

Tot slot
Adreswijziging of andere gegevens (e-mail, mobiel nummer, opvang) gewijzigd?
Geef het online door via onze website: https://www.obsleech.nl/Contact/1436-P-formulier-wijzigengegevens
Mocht u vragen hebben over PARRO dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Groepsverdeling en personeelsoverzicht
Groep 1 en 2 op maandag t/m woensdag juf Patricia
Groep 1/2/3/4/5 op donderdag en vrijdagochtend juf Titia
Groep 3/4/5 op maandag t/m woensdag juf Ingrid
Groep 6/7/8 op maandag t/m vrijdag meester Hans
Voor extra ondersteuning zijn aanwezig:
Maandag t/m vrijdag juf Froukje (onderwijs assistent)
Vrijdagmiddag juf Titia
In de oneven weken komt juf Sepkje Tamminga muziekles geven.
Intern begeleider en Locatiecoördinator: Tineke Steegstra
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