Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Augustus 2020

Voor u ligt de nieuwsbrief van augustus.
Wij wensen u veel leesplezier!
Na zes weken zomervakantie gaan we volgende week weer beginnen. Wij hopen dat
iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Wij zijn druk bezig met het inrichten van de
lokalen, het maken van de roosters en met de activiteiten voor de Gouden Weken.
Vanwege de corona maatregelen willen wij nog zo weinig mogelijk ouders in de school
toelaten. Dit betekent dat de ouders buiten op het schoolplein afscheid moeten nemen
van hun kind/kinderen (ouders van nieuwe leerlingen mogen hun kind 5x naar het lokaal
brengen). We starten op maandag 17 augustus met de inloop op het schoolplein, omdat
we de hoofdingang weer gaan gebruiken. Iedereen is om 8.15 uur van harte welkom voor
een kopje koffie/thee. Voor de kinderen is er limonade. Rond 8.45 uur gaan de kinderen
naar de klas.
In de eerste week gaan we met de groepsvorming bezig. Dit doen we d.m.v.
samenwerkingsopdrachten in groep 1 t/m 8. Daarnaast wordt er ook les in de eigen groep
gegeven. In de tweede week wordt er volgens het reguliere lesrooster gewerkt, maar we
doen nog wel een Gouden Weken uitje.

We maken er een fantastisch jaar van!

AGENDA
Ma 17 augustus
Eerste schooldag inloop 8.15-8.45 uur
Wo 19 augustus
Luizencontrole (onder voorbehoud)
Do 27 augustus
Gouden weken uitje
Wo 2 september
Peuter-Kleuterochtend
Do 3 september
Nieuwsbrief
Ma 7 september
Uurtje Verkeer groep 1 t/m 8
Do 10 september
Ontruimingsoefening
Di 15 september
Prinsjesdag
Wo 23 september
Koffie-ochtend (onder voorbehoud)
Wo 30 september
Start Kinderboekenweek
Wo 30 september
Ouderavond 19.30 uur (onder voorbehoud)
Enkele data zijn onder voorbehoud aangezien we op dit moment nog niet weten of het verstandig is om
dit door te laten gaan i.v.m. de huidige corona maatregelen. Zodra we meer duidelijkheid kunnen geven,
laten wij het zo spoedig mogelijk weten.
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HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
24 augustus
25 augustus
28 augustus

Cheyenne Boersma
Berber van Berkel
Sjoerd Mulder

Op dinsdag 25 augustus wordt Berber 4 jaar. Veel plezier op It Leech Berber!

Verven
Op woensdag 19 augustus willen we alle leerlingen vragen om oude kleren/schoenen
aan te doen. Deze ochtend gaan we namelijk verven.

Gymnastiek
Gymnastiek is dit jaar op dinsdag en vrijdag. De kinderen
van groep 3 t/m 8 nemen op deze dagen hun
gymkleding en gymschoenen mee. De kleuters hoeven
geen gymkleren mee. Zij hebben hun gymschoenen in
de schoenenbak op school. Wilt u hier samen met uw
kind(eren) aan denken?

Boeken
Voor de zomervakantie hebben een aantal kinderen van de onder- en middenbouw leesboeken
meegekregen vanuit de schoolbibliotheek. Wilt u deze boeken weer meegeven naar school? Ook zijn er
bij een aantal kinderen nog boeken van de bibliotheek thuis. Ook deze boeken zien wij graag weer terug
op school.
Met vriendelijke groet,
Team ‘It Leech’
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