Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, november 2022

Beste ouders/verzorgers/leerlingen
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van november 2022.
Een donkere en gezellige tijd breekt weer aan; Sint-Maarten,
Sinterklaas.
Via Parro houden we u op de hoogte
van het Sinterklaasgebeuren.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

November
datum

Activiteit

Woensdag 9 november

Nationaal Schoolontbijt
muziekles
OR/MR Avond inloop vanaf 19.15 uur
Sint Maarten
Afsluiting Wecycle
KYK DAG, leerlingen zijn vrij
Muziekles
Start Schoolschaatsen groep 6/7/8

Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Maandag 21 november
Woensdag 23 november
Vrijdag 25 november

December
datum

Activiteit

Maandag 5 december
Woensdag 7 december
Donderdag 8 december
Woensdag 21 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december t/m
vrijdag 6 januari

Sinterklaas op school
muziekles
Nieuwsbrief december/januari
muziekles
Kerstviering
Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
KERSTVAKANTIE
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Water driedaagse Wetsus
In het kader van Gezonde school en duurzaamheid ging groep
6/7/8 drie ochtenden werken over WATER. Deze driedaagse werd
georganiseerd door WETSUS.
De start was op maandag 24 oktober. De kinderen hebben
verschillende waterproefjes gedaan o.l.v. een waterprofessor.
Dinsdagochtend 25 oktober zijn ze met een bus naar Frisia Zout
B.V. in Harlingen geweest. Ze hebben een kijkje genomen in de
fabriek en kregen een rondleiding en uitleg.
Woensdag 26 oktober was de afsluiting. De kinderen waren erg enthousiast en hebben veel nieuwe kennis
opgedaan. We kunnen terugkijken op drie leuke en leerzame dagen.

Gezonde School
Naast de ingang van school hangt een nieuw bordje. Het is het vignet van Gezonde School. Afgelopen
schooljaar hebben we in het kader van Gezonde school gewerkt aan het thema “Gezonde voeding”. In
dat jaar is er best veel veranderd. We eten meer fruit op school, we drinken zuivel. Bij verjaardagen van
de kinderen wordt er vaker gezond getrakteerd. En natuurlijk gaan we hier mee door.
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Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we de subsidie weer aangevraagd en gekregen!
Als onderwerp hebben we gekozen voor het
Thema “Beweging”. Momenteel zijn we ons
aan het oriënteren hoe we de subsidie zo goed
mogelijk kunnen inzetten richting bewegen(d
leren). We houden u op de hoogte. Op de
zakelijke ouderavond krijgt u meer informatie
over het onderwerp BEWEGEN.

10-jarig jubileum
Dorpshuis en It Leech
Wat een mooie feestdag was het, de viering van het 10-jarig
jubileum van het gebouw waar we samen met het dorpshuis
gebruik van maken.
Voor de kinderen was het een heel bijzondere dag, want zij
hebben we een prachtige circusvoorstelling gegeven.
Maar voor het zover was moest er nog wel wat gebeuren. De
Circusdirecteur en de leerkrachten hebben samen met de
kinderen de hele dag geoefend voor de Oosterse show met
slangen, de show met de wilde dieren met een brandende
hoepel, jongleurs, acrobaten en piramidebouwers en de
paardendressuur show.
Om 15.00 uur was de voorstelling en wat was er veel publiek!
Een ieder kon genieten van de “artiesten”.
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Na de voorstelling was er een openingswoord van het
dorpshuis en de school. Er werd een heel leuk filmpje
vertoond over de aanloop tot het ontwerp van het
gebouw en de opening.
Daarna was er tijd voor een hapje en drankje.

Wecycle
Als school doen we mee aan deze Wecycle-inzamelactie. Op school staan hiervoor twee stevige
kartonnen inzameldozen. De ingeleverde elektrische apparaten moeten een stekker hebben of een
batterij (deze moet wel verwijderd zijn). Het apparaat moet niet te groot zijn (moet in een plastic tas
passen). Wecycle haalt de volle dozen aan het eind van de actie, medio november, weer op. Bij 75
ingezamelde electrische apparaten mag school samen met de kinderen een beloning uitkiezen. Tevens
ontvangt school het Wecycle Recycle Certificaat 2022.
Helaas hebben we nog niet voldoende
apparaten ontvangen om in aanmerking te
komen voor de beloning. Dus..........HELPT U
MEE?
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OR/MR
Woensdagavond 9 november is de gezamenlijke avond OR/MR. U wordt hiervoor van
harte uitgenodigd. Via de mail hebt u de zakelijke stukken en de uitnodiging reeds
ontvangen.
Naast het zakelijk deel is er ook ruimte voor ontmoeting.
De inloop is om 19.15 uur. We starten de avond om 19.30 uur.

Algemene informatie schooljaar 2022-2023
Schooltijden
Iedere ochtend gaat om 8.10 uur de eerste bel en gaan de leerlingen naar binnen.
Wanneer om 8.15 uur de tweede bel gaat beginnen de lessen.
De leerlingen van groep 1 en 2 mogen om 8.05 uur naar binnen en samen met de ouder
nog even een spelletje doen.
Op maandag mogen de ouders van groep 3 t/m 8 meelopen naar binnen om een kijkje in
de klas te nemen.
schooltijden
Maandag 8.10 uur – 14.15 uur
Dinsdag 8.10 uur – 14.15 uur
Woensdag 8.10 uur – 12.00 uur
Donderdag 8.15 uur – 14.15 uur
Vrijdag 8.15 uur – 12.00 uur
Vrijdag 8.15 uur – 14.15 uur

groepen
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 4
5 t/m 8

Gymtijden
Groep 3 en 4 op maandagmiddag en donderdagmiddag
Groep 5 op maandagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 6/7/8 op maandagmiddag en vrijdagmiddag
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Groepsverdeling en personeelsoverzicht
Groep 1 en 2
Groep 3/4/5

Groep 6/7/8

woensdag t/m vrijdag juf Patricia,
de andere dagen juf Ingrid en juf Froukje
maandag t/m woensdag juf Ingrid,
de andere dagen juf Patricia en juf Froukje
Op vrijdagmiddag zit groep 5 bij juf Froukje en juf Nancy.
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag juf Nancy,
op woensdag juf Froukje

Eindverantwoordelijke van de groep

Intern Begeleider en Locatiecoördinator:
Tineke Steegstra (hele week bereikbaar via 06 10154877)
Voor extra ondersteuning zijn aanwezig:
Maandag t/m vrijdag juf Froukje (leerkrachtondersteuner)
Meester Bob komt op maandagochtend voor de HVO les in de bovenbouw.
Juf Sepkje geeft 1 keer in de twee weken op woensdag muziekles (oneven weken)
Meester Patrick geeft op maandagmiddag gymles.

Vakantierooster 2022-2023
26-12-22 t/m 06-01-23
27-02-23 t/m 03-03-23
07-04-23 t/m 10-04-23
28-04-23 t/m 05-05-23
18-05-23 t/m 19-05-23
29-05-23 t/m 30-05-23
Extra vrije dagen/momenten
21-11-21
23-12-21 vanaf 12.00 uur
02-02-23
14-02-23 vanaf 12.30 uur
20-07-23 vanaf 12.30 uur

kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasvakantie
meivakantie
hemelvaart
pinkstervakantie
KYK dag
kerst
Studiedag team
Studiemiddag team
Start zomervakantie
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Wijzigingen
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.

Jaarkalender
Januari
datum

Activiteit

Maandag 9 januari
Week 3 en 4
Woensdag 18 januari
Woensdag 25 januari

Start Zilveren weken
Toetsweken IEP groep 3 t/m 8
muziekles
Start Nationale Voorleesdagen

Februari
datum

Activiteit

Woendag 1 februari
Donderdag 2 februari
Donderdag 2 februari
Vrijdag 3 februari
Maandag 6 februari
Dinsdag 7 februari en
donderdag 9 februari
Vrijdag 10 februari
Woensdag 15 februari
Week 8
Maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart

muziekles
Scholingsdag team. Leerling zijn vrij
Nieuwsbrief februari/maart
Ende nationale voorleesdagen
Portfolio mee
Gesprekken portfolio
Warme truiendag
muziekles
Adviesgesprekken groep 8 VO
VOORJAARSVAKANTIE
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Maart
datum

Activiteit

Week 10/11/12
Woensdag 15 maart
Woensdag 29 maart
Week 13

Projectweken
muziekles
muziekles
Oudergesprekken op afspraak

April
datum

Activiteit

Dinsdag 4 april
Donderdag 6 april
Donderdag 6 april
Vrijdag 7 april
Maandag 10 april
Woensdag 12 april
Week 16
Dinsdag 18 april
Woensdag 19 april
Vrijdag 21 april
Woensdag 26 april t/m
vrijdag 5 mei

Nationale buitenlesdag
Paasviering
Nieuwsbrief april/mei
Goede vrijdag, leerlingen zijn vrij
Pasen, leerlingen zijn vrij
muziekles
Oudergesprekken op afspraak
Eindtoets IEP groep 8
Eindtoets IEP groep 8
Koningsspelen
MEIVAKANTIE

Mei
datum

Activiteit

Woensdag 10 mei
Donderdag 18 mei en
vrijdag 19 mei
Woensdag 24 mei
Maandag 29 mei
Dinsdag 30 mei

muziekles
Hemelvaartweekend, leerlingen zijn vrij
muziekles
Pinkster, leerlingen zijn vrij
Studiedag team, leerlingen zijn vrij
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Juni
datum

Activiteit

Donderdag 1 juni
Week 23/24/25
Woensdag 7 juni
Woensdag 14 juni
Woensdag 21 juni
Woensdag 28 juni
Donderdag 29 juni

Nieuwsbrief juni
Toetsweken IEP groep 3 t/m 7
muziekles
Sportdag OT Noord
muziekles
OT-Noord dag, leerlingen zijn vrij
Schoolreisje groep 1 t/m 8

Juli
datum

Activiteit

Woensdag 4 juli
Donderdag 5 juli
Maandag 10 juli
Dinsdag 11 juli en
donderdag 13 juli
Dinsdag 18 juli
Woensdag 19 juli
Donderdag 20 juli
Vrijdag 21 juli t/m
vrijdag 1 september

muziekles
Nieuwsbrief juli/augustus
Portfolio mee groep 1 t/m 8
Ouder-/kindgesprekken n.a.v. portfolio
Feestavond
muziekles
Laatste schooldag, leerlingen zijn om 12.30 uur vrij
Zomervakantie

In deze kalender de data van de activiteiten die tot nu toe bekend zijn.
In de loop van het schooljaar worden activiteiten toegevoegd georganiseerd vanuit Keuntswurk/Gezonde
School/Frysk enz.
Nieuwe activiteiten worden vermeld in de maandelijkse Nieuwsbrief met daarin het actuele
agendaoverzicht.
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