Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Februari 2021

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van februari 2021.
We wensen u veel leesplezier.

AGENDA
Do 4 februari
Di 9 februari
Vrij 19 februari
Ma 22 febr. t/m vrij 26 febr.
Wo 3 maart
Do 4 maart
Wo 10 maart

Nieuwsbrief
OMR
Groep 5-8 ‘s middags vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole*/ peuter-kleuterochtend*
Nieuwsbrief
Verkeersflits!*
Digitaal bezoek van Joep en Pip (peuters, groep 1 en 2)

Noteer deze data alvast in uw agenda!
*onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
9 februari Marco
16 februari Emma
21 februari Michael
25 februari Mariana
Hud en Lukman worden 24 februari 4 jaar
en komen bij ons op school in groep 1
Welkom op It Leech!

Heropening van de school
Maandag 8 februari mogen de leerlingen weer naar school. Na ruim een maand online les te hebben
gegeven zijn we heel blij iedereen weer op school te mogen begroeten. Natuurlijk zijn er nog steeds
coronaregels vanuit de overheid waar we ons aan moeten houden. In een ander bericht brengen we u
daarvan op de hoogte, daarin o.a. de aangescherpte afspraken over mogelijke gezondheidsklachten bij
kinderen.
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Ouders bedankt
We willen alle ouders hartelijk bedanken voor de begeleiding tijdens het
online lesgeven. Uitleg geven, huiswerk insturen, het “gezellig” houden,
soms ondertussen zelf ook nog thuis te moeten werken. Het vraagt veel
van iedereen. Heel veel dank, ook voor de lieve appjes en
complimentjes.

Schoolrapport
Alle kinderen hebben eind januari hun rapport gekregen en online of telefonisch zijn de
oudergesprekken geweest. Nu de kinderen weer naar school mogen kijken we hoe het thuisonderwijs is
verlopen en waar de individuele leerling staat in zijn/haar ontwikkeling. Belangrijk is dat de kinderen
elkaar weer ontmoeten en samen kunnen werken en spelen.

Lezen en leesplezier
Tijdens de thuiswerkperiode hebben we ons als team verdiept in het
onderwerp Lezen en leesplezier. We hebben een online cursus gevolgd
(kregen wij ook een keer online les) wat heel inspirerend was.
Binnen school hebben we een aantal leeshoeken opnieuw ingericht.
Samen met de boeken die we van DBIEB mogen lenen is er weer een
mooi aanbod van leesmateriaal de school binnengekomen.
We hopen dat de leerlingen met plezier gebruik van maken van de
leeshoeken en de leesboeken.
We willen de kinderen vagen om op maandag 8 februari a.s. hun
lievelingsboek mee te nemen naar school. Dat mag een leesboek zijn,
een kookboek, een stripboek enz.

IEP toetsen
Het toetsen via IEP stellen we uit tot na de voorjaarvakantie. Het afnemen van IEP kan nl. heel flexibel.
We gebruiken de resultaten van de IEP toetsen als een meetinstrument om te kijken waar uw kind op
dat moment staat in zijn ontwikkeling. Wanneer we het toetsen hebben afgerond plannen we opnieuw
een oudergesprek. De leerkracht neemt hiervoor contact met u op.
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Invaller
Zoals in een eerder bericht al gemeld zijn we voor de middenbouw op zoek gegaan naar een invaller.
We zijn blij dat juf Angela vanaf maandag 8 februari in de middenbouw gaat werken. Juf Angela heeft al
even kennisgemaakt met de leerlingen die bij haar in de groep komen. We wensen haar veel succes en
plezier op it Leech.

Even voorstellen
Mijn naam is Angela van der Heide en ik ben 29 jaar oud. Ik woon in Harlingen
samen met mijn man Jelmer en onze twee zoontjes Bjorn en Lars. Bjorn is 2
jaar en Lars is bijna 3 maanden oud. Ik vind het fijn om lekker buiten te zijn. In
de zomer vind ik het heerlijk om samen met familie of vrienden gezellig wat
te drinken en te eten. We zijn gek op barbecueën. Maar ook lekker wandelen
in het bos, langs de zeedijk of het bezoeken van een dierentuin doe ik graag.
Gewoon lekker erop uit met mijn gezin.
Ik heb er zin in om na mijn verlof weer voor de klas te gaan staan en kijk ernaar
uit om er een leuke en leerzame tijd van te maken in Pingjum.

Met vriendelijke groet
Team ‘It Leech’
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