Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, oktober 2022
Beste ouders/verzorgers/leerlingen,
Wat gaat de tijd toch snel. Nog een week en dan is het alweer herfstvakantie.
Afgelopen dinsdag 4 oktober was de informatie avond in de verschillende groepen. Mooi
dat er zoveel belangstelling was.
Woensdag 5 oktober was de start van de Kinderboekenweek met als thema GI-GA-Groen.
Via Parro houden we u op de hoogte van verschillende activiteiten en sturen we foto’s.
Deze snelle manier van communicatie hoort al helemaal bij het schoolgebeuren. Er zijn
regelmatig onderwijs gerelateerde verzoeken of nieuwtjes en zo hebben we korte lijnen
met u als ouders/verzorgers.
Natuurlijk staat de deur altijd open, dus hebt u een vraag, mail of kom gerust langs.
Voor u ligt de nieuwsbrief van de maand oktober.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

Oktober 2022
datum
Woensdag 12 oktober

Vrijdag 14 oktober
Maandag 17 oktober t/m
vrijdag 21 oktober
Maandag 24 t/m
woensdag 26 oktober
Woensdag 26 oktober
Week 44
Vrijdag 28 oktober

Activiteit
Muziekles
Inloop van 11.00 uur tot 12.00 uur i.v.m.
Kinderboekenweek.
Afsluiting Kinderboekenweek
HERFSTVAKANTIE
Water driedaagse groep 6/7/8
Muziekles
Oudergesprekken op afspraak
Jubileum 10 jaar It Leech/dorpshuis Feestdag
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Opening Kinderboekenweek
Gi-GA-Groen
Woensdag 5 oktober was de start van de Kinderboekenweek.
Op het plein hebben de kinderen het
Gi-Ga-Groen lied gezongen en
uitgebeeld. In school werd het boek
“de Blaadjesdief” voorgelezen.
Na de pauze mochten de kinderen
zelf een kriebelbeestje knutselen. De beestjes kwamen daarna op de
foto op een mooi plekje in het groen.

De komende 10 dagen gaan we
lezen, voorlezen, boeken
ruilen, tekenen, muziek maken.
Er is een voorleeswedstrijd en een tekenwedstrijd.

Woensdag 12 oktober is er vanaf 11.00 uur
een presentatie van alle gemaakte
kriebelbeestjes, kunt u boeken bekijken en is
er een optreden van de kinderen. Het zou leuk
zijn wanneer de kinderen dan weer iets groens
aan hebben!
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Waterdriedaagse
In het kader van Gezonde school en
duurzaamheid gaat groep 6/7/8 drie
ochtenden werken over WATER.
Water is heel belangrijk en we moeten zuinig
met water omgaan.
Deze driedaagse wordt georganiseerd door
WETSUS.
De start is op maandag 24 oktober. De kinderen gaan op school waterproefjes doen o.l.v.
waterprofessoren.
Dinsdagochtend 25 oktober gaan ze met een bus naar Frisia Zout B.V. in Harlingen.
Op woensdag 26 oktober gaan de leerlingen de opgedane kennis verwerken, wederom o.l.v. de
waterprofessoren. Via Parro ontvangt groep 6/7/8 nadere informatie.

FEEST 10 jaar Dorpshuis en It Leech
Het laatste weekend van oktober is heel speciaal.
Het gebouw waarin het dorpshuis en It Leech zitten is dan namelijk
10 jaar in gebruik. Reden voor een gezamenlijk feest.
Alle bewoners van Pingjum krijgen een uitnodiging maar via deze
weg willen we wel alvast het feestprogramma van It Leech delen.
Vrijdagochtend 28 oktober a.s. is het een speciale schooldag.
Die dag gaan de leerlingen van school oefenen voor een heuse circusvoorstelling. Dit allemaal onder
begeleiding van “Circus op school”.
Na al het oefenen gaan de kinderen ’s middags om 15.00 uur een circusvoorstelling geven waarbij ouders
en andere belangstellende welkom zijn.
Officieel zijn de kleuters en groep 3 en 4 op vrijdagmiddag
vrij, maar we willen u vragen of ze deze dag rond 14.30
uur weer op school kunnen komen, zodat ze hun act
kunnen laten zien.
De voorstelling is rond 15.45 uur afgelopen.
Nadere informatie over deze feestelijke dag volgt nog.
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Wecycle
Wecycle is een project waarbij de leerlingen op een speelse manier informatie krijgen over recycling,
het belang ervan en wat er met de ingezamelde materialen gebeurt.
Aan het project is een inzamelactie verbonden dat loopt van 5 september t/m medio november 2022.
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.
HELPT U MEE?

Gezonde School
Afgelopen schooljaar hebben we in het kader van Gezonde school gewerkt rond het thema “Gezonde
voeding”. In dat jaar is er best veel gebeurd. We eten meer fruit op school, we drinken zuivel. Bij
verjaardagen van de kinderen wordt er vaker gezond getrakteerd. We hopen binnenkort ook het vignet
te ontvangen zodat we officieel een “Gezonde School” zijn v.w.b. gezonde voeding.
Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we de subsidie weer aangevraagd en gekregen!
Als onderwerp hebben we gekozen voor
“Beweging”. Binnen het team 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.

Luizenpluizen, herhaalde oproep
Na iedere vakantie (4 keer per jaar) wordt er door een aantal ouders een luizencontrole uitgevoerd bij
de leerlingen. Het is handig dat de kinderen dan geen gel of vlechten in het haar hebben.
Voor het luizenpluizen zoeken we een aantal vrijwilligers. Hebt u belangstelling om te helpen of wilt u
eerst meer informatie, we horen het graag. U kunt dan contact opnemen met juf Ingrid.
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Protocol Slecht weer / Covid
Bij deze mail vindt u twee bijlagen. In de eerste bijlage vindt u informatie over het slecht weer beleid
van OT Noord. We hopen er geen gebruik van te hoeven maken, maar mocht het nodig zijn: Bij slecht
weer wordt er ’s ochtends pas een besluit wordt genomen of de school dicht gaat of dat er andere
opvang wordt geregeld. Via Parro en de telefoonboom brengen we u dan rond 7.30 uur op de hoogte.
Voor wat betreft Covid: het streven is de school niet weer te sluiten. In de bijlage daarover meer. Met
de MR hebben we de eventuele te nemen maatregelen besproken en aangepast richting werkbaarheid
binnen onze school. Zie hiervoor de laatste bladzijde van het document.

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
groepen
Maandag 8.10 uur – 14.15 uur
1 t/m 8
Dinsdag 8.10 uur – 14.15 uur
1 t/m 8
Woensdag 8.10 uur – 12.00 uur
1 t/m 8
Donderdag 8.15 uur – 14.15 uur
1 t/m 8
Vrijdag 8.15 uur – 12.00 uur
1 t/m 4
Vrijdag 8.15 uur – 14.15 uur
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

Groepsverdeling en personeelsoverzicht
Groep 1 en 2

woensdag t/m vrijdag juf Patricia,
de andere dagen juf Ingrid en juf Froukje
Groep 3/4/5
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.
Groep 6/7/8
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag juf Nancy,
op woensdag juf Froukje
Eindverantwoordelijke van de groep
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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
17-10-22 t/m 21-10-22
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

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

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.
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Jaarkalender
November
datum

Activiteit

Donderdag 3 november
Woensdag 9 november

Nieuwsbrief november
Nationaal Schoolontbijt
muziekles
OR/MR Avond
Sint Maarten
Afsluiting Wecycle
KYK DAG, leerlingen zijn vrij
Muziekles

Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Maandag 21 november
Woensdag 23 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
muziekles
Nieuwsbrief december/januari
muziekles
Kerstviering
Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
KERSTVAKANTIE

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
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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

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
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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

Juni
datum

Activiteit

Donderdag 1 juni
Week 23/24/25
Woensdag 7 juni
Vrijdag 16 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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