Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, September 2022

Beste ouders/verzorgers/leerlingen
Afgelopen maandag was de start van het nieuwe schooljaar.
Fijn dat we u en de kinderen allemaal na een mooie vakantie weer konden ontmoeten.
De eerste week zit er al bijna weer op. Een leuke en goede startweek met veel ruimte
voor ontmoeting, (hernieuwde) kennismaking, samenwerken en spelend leren.
Voor u ligt de nieuwsbrief van de maand september. In de bijlage de jaarkalender voor
komend schooljaar.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

September
datum

Activiteit

Vrijdag 2 september
Dinsdag 6 september
Donderdag 8 september
Week 36
Woensdag 7 september
Week 36 en 37
Week 39
Week 36 t/m week 45
Week 38
Woensdag 14 september
Woensdag 21 september
Vrijdag 23 september
Woensdag 28 september

Merke (leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij)
Ontruimingsoefening
Luizenpluizen
Fryske wike
Utstapke groep 3/4/5 yfm. De Fryske wike
Gouden weken kind-/oudergesprekken
Week tegen pesten
Wecycle start op woensdag 7 september
Verkiezing leerlingenraad
Muziekles
Bezoek fan de Berneboeke-Ambassadeur
MR vergadering
Studiedag Team (leerlingen zijn vrij)
Kinderpostzegels
Nationale Waterkraan dag

Donderdag 29 september
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Merke
De straten zien er feestelijk uit in Pingjum, overal hangen vlaggetjes.
Vanaf vrijdag 2 september is er Merke in Pingjum!
De kinderen mogen deze vrijdag verkleed op school komen en een
versierde fiets/skelter/step enz. meenemen.
We starten deze feestdag om 8.15 uur op school en vertrekken om
9.30 uur in optocht naar het kaatsveld waar spelletjes worden
georganiseerd door SKP. U bent van harte welkom om te komen kijken
bij de optocht en/of uw kind aan te moedigen bij de spelletjes.
Om 12.00 uur mogen de kinderen bij het kaatsveld opgehaald worden.
I.v.m. de Merke zijn de kinderen van groep 5/6/7/8 na 12.00 uur vrij.

Informatie Gouden Weken
en ouder-/kindgesprekken
Wat zijn ‘De gouden weken’? De eerste weken na de zomervakantie worden ‘de gouden weken’
genoemd. In deze weken wordt de groep gevormd en worden de normen bepaald. Na de zomervakantie
heeft de groep de eerste weken de tijd nodig zich te vormen. De hiërarchische structuur verschuift wat.
Bepaalde kinderen blijken iets dominanter, een enkel kind heeft de groep verlaten of is er aan
toegevoegd. Juist deze gevoelige periode is bij uitstek geschikt om in te zetten op een juiste
groepsvorming. Daarnaast is er nog een reden om aan het begin van het schooljaar in te zetten op de
groepsvorming. Je kunt de volgorde van de fases van groepsvorming beïnvloeden, zodat de normen niet
door de groepsleiders worden bepaald maar door de klas en leerkracht samen.
Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een bepaald aantal fasen. Uit onderzoek is gebleken dat
gedurende ongeveer 6 weken een klas de 4 fasen in de groepsvorming doorloopt:
– Forming (oriënteren): ‘De kat uit de boom kijk fase’. Groepsleden
onderzoeken, maken een inschatting van anderen en van zichzelf.
– Storming (presenteren): Beweging in de rangorde. Wie is een
leider, wie hoort bij welke groep, etc?
– Norming (normeren): Groepsnormen worden duidelijker.
– Performing (presteren): Er is voor bepaalde omgangsvormen gekozen. Er is een gezamenlijk doel
geformuleerd. Leiders zijn duidelijk. In het begin van het groepsproces kun je zorgen dat de groep tot
positieve normen komt. Dit doe je onder andere door te praten over wat “goed” is in de klas en door dat
goede voor te doen.
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De methode KWINK wordt in alle groepen ingezet. Deze methode speelt in op de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen en op de groepsvorming.
Tijdens de Gouden weken houden we ook startgesprekken. Een uitnodiging hiervoor krijgt u binnenkort
via Parro. In dit gesprek staan o.a. de kwaliteiten/talenten en verwachtingen van uw kind centraal. We
verwachten daarom ouder(s) en kind samen op school.

Gymkleding en -schoenen
Afgelopen maandag is meester Patrick gestart met de gymlessen voor de leerlingen van groep 3/4/5 en
groep 6/7/8. Misschien hebben de kinderen thuis wel verteld over het mierentikspel, dat was namelijk
een groot succes.
Een dringend verzoek:
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gymles. De kinderen van deze groepen
dragen gymkleding (sportbroekje en t-shirt) en sportschoenen, dit i.v.m. de hygiëne en veiligheid.
We willen u vragen te controleren of uw kind gymspullen meeneemt op de dagen dat ze gym hebben.
Want geen gymkleding en schoenen mee, dan helaas ook geen gym.
Omdat de kinderen van groep 1 en 2 op verschillende dagen bewegingsonderwijs hebben, is het handig
dat de kleuter een paar gymschoenen op school heeft. Wilt u uw kind een paar gymschoenen meegeven
naar school, voorzien van de naam van het kind? Gymkleding is niet nodig. Ze gymmen in hemd en
broekje.

Fryske wike
Wy binne grutsk op Fryslân en de Fryske kultuur. Moandei 5 septimber oan’t freed 9 septimber ha we
dêrom in Fryske wike op skoalle. Eltse dei is der in activiteit oer Us Heitelân Fryslân en it Frysk.
Dêr njonken ha we tenei op woansdei in Fryske moantiid. De
omgongstaal is dan Frysk. Tidens de lessen wurdt de útlis nei
Nederlânsktalige bern fanself yn it Hollânsk dien.
Fia de gemeente Súdwest-Fryslân is organisearre dat Lida Dykstra
woansdei 21 septimber de moarns as Berneboeke-ambassadeur op It
Leech yn Penjum komt. Lida Dykstra is skriuwster fan berneboeken en
komt yn alle groepen om te fertellen, foar te lêzen en fragen te
beäntwurdzjen.
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Friese week
Wij zijn trots op Friesland en de Friese taal en cultuur. Daarom zetten we van maandag 5 september tot
vrijdag 9 september Friesland in het zonnetje. Elke dag is er een activiteit waarin we aandacht besteden
aan het unieke van Friesland. Daarnaast hebben we dit schooljaar op
woensdag een Friese ochtend. De omgangstaal is dan Fries. Tijdens de
lessen is de uitleg naar Nederlandstalige kinderen natuurlijk in het
Nederlands.
De Gemeente Sudwest-Fryslân heeft geregeld dat Lida Dykstra
woensdag 21 september als Kinderboeken-ambassadeur op It Leech in
Pingjum komt. Lida is kinderboekenschrijfster en komt in alle groepen
voorlezen, vertellen en vragen beantwoorden.

Nationale Waterkraan dag en Wecycle
In het kader van duurzaamheid, gezonde school en zorg voor de omgeving hebben we ons dit jaar
ingeschreven voor een aantal passende activiteiten.
Allereerst Nationale Waterkraan dag. Deze dag hoeven de kinderen geen drinken mee te nemen, maar
drinken we water en werken we over water. Voor de bovenbouw is daaraan bovendien een project
gekoppeld nl. de Waterdriedaagse (eind oktober)
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. Het streven is om samen met de leerlingen
minimaal 75 kleine oude elektrische apparaten in te zamelen.
Helpt u mee?
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. School kiest samen met de kinderen een beloning uit en
ontvangt het Wecycle Recycle Certificaat 2022.
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Luizenpluizen
Na ieder vakantie (4 keer per jaar)wordt er door een aantal ouders een luizencontrole uitgevoerd bij de
leerlingen. Het luizenpluizen staat gepland op donderdag 8 september bij de start van de dag. 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 (op ma/di/wo)

Informatieavond
We willen u van harte uitnodigen voor de
informatieavond op dinsdag 4 oktober a.s. Tijdens
deze avond willen we graag vertellen over demanier
van werken in groep 1/2, groep 3/4/5 en groep
6/7/8.
Er is deze avond gelegenheid een kijkje te nemen in
verschillende groepen.
De avond start met een inloop om 19.00 uur.
Van 19.15 uur tot 19.45 uur is de eerste voorlichting, in alle drie
klaslokalen over de verschillende vakgebieden en methodes.
Daarna is er een kleine pauze.
Om 20.00 uur tot 20.30 uur is de tweede ronde (met dezelfde
voorlichting).
Er is dus de mogelijkheid om niet alleen een kijkje te nemen in het
lokaal van uw kind, maar ook om te horen
wat het lesaanbod in een andere groep is.
We hopen u dan te ontmoeten.
De koffie en thee staat klaar.

Lammert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum, 0517 – 579670
www.obsitleech.nl – info.itleech@kykscholen.nl

Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, September 2022

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

Groepsverdeling en personeelsoverzicht
Groep 1 en 2
Groep 3/4/5

Groep 6/7/8

maandag en dinsdag juf Froukje en Juf Ingrid
woensdag t/m vrijdag juf Patricia,
maandag t/m woensdag juf Ingrid,
donderdag en vrijdag juf Froukje en juf Patricia
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
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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
Oktober
datum

Activiteit

Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober
Week 10
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

dierendag
Start kinderboekenweek Gi-ga Groen
Nieuwsbrief oktober
Informatieavond VO
muziekles
Afsluiting kinderboekenweek
HERFSTVAKANTIE
Waterdriedaagse groep 6/7/8
Muziekles
Oudergesprekken op afspraak
Jubileum 10 jaar It Leech/dorpshuis Feestdag

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
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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

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
Einde 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
Pinksteren, 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
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.

Lammert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum, 0517 – 579670
www.obsitleech.nl – info.itleech@kykscholen.nl

