Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Juli 2021

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021.
Het is een bijzonder jaar geweest. Nog een week en dan start de zomervakantie.
De laatste week staan er nog enkele activiteiten gepland.
We hopen samen op een fijne en gezellige afsluiting van dit schooljaar.
Vriendelijke groet,
Team It Leech

AGENDA
Do 1 juli
Di 6 juli
Wo 7 juli
Di 8 juli
Do 19 augustus
Ma 23 augustus
Week 34 en 35

Musical groep 6 t/m 8
Vanaf 12.00 uur uitstapje van groep 8
Schoolkrant
Laatste schooldag, start vakantie om 12.30 uur.
Verschijnen Start Nieuwsbrief
Start nieuwe schooljaar om 8.15 uur
Gouden weken

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn in de vakantie jarig!
22 juli Tymen
24 juli Sofie
15 augustus Berber
Tygo komt na de vakantie in groep 1
Dieuverline start na de vakantie in groep 6
Veel plezier op It Leech!
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Musical en optredens van groep 1 t/m 4
Er is veel geoefend door de leerlingen van groep 5/6/7/8 de afgelopen weken. En eindelijk was het dan
zover. De musical. Donderdagochtend 1 juli was de eerste voorstelling voor de leerlingen van groep 1
t/m 4 en hun ouders/pakes en beppes.
Maar niet alleen de bovenbouw stond die ochtend in de spotlights! Ook de kinderen van groep 1,2,3 en
4 hebben een optreden verzorgd. Best spannend op het grote podium.
Het applaus was welverdiend!
’s Avonds werd de musical nog een keer opgevoerd voor alle ouders/pakes en beppes van de
bovenbouw. Mooi om te zien hoe de kinderen zich inleven in hun rol!

Afscheid groep 8
De laatste schoolweek staat in het teken van het
afscheid van groep 8.
Op dinsdag 6 juli gaat groep 8 een uitstapje maken. Om 12.00 uur vertrekken de leerlingen samen met
juf Etsje. Waarna toe is een verrassing en ook de activiteit blijft nog even geheim. We hopen in ieder
geval dat ze een gezellige middag zullen hebben!
Donderdag 8 juli organiseert groep 8 een verrassingsochtend voor alle leerlingen van de school. Ze zijn
inmiddels druk bezig met het organiseren van deze laatste schooldag. We laten ons verrassen!
Rond 12.30 uur komt dan echt het afscheid van onze groep 8 en luiden we nog één keer de bel voor

Marco, Sara, Rutmer
We wensen hen heel veel plezier op de nieuwe school. En hopelijk komen ze nog eens langs op It Leech
om te vertellen hoe het met hen gaat op de nieuwe school.

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

Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Juli 2021

Rekenmethode
Na de zomer starten we op It Leech met een nieuwe
rekenmethode. Samen met de leerlingen hebben we een aantal
methodes bekeken en uitgeprobeerd. Gekozen is voor de
Methode Wereld in Getallen. Als leerkrachten gaan we een
scholing volgen rond het rekenonderwijs.

Afscheid
Ruim 5 maanden is juf Angela werkzaam geweest op It Leech
als invalster. Eerst voor groep 4, 5 later voor groep 1/2/3. We
willen haar heel erg bedanken voor haar inzet en flexibiliteit.
We nemen niet helemaal afscheid, want Angela blijft bij OT
Noord werken. Na de zomer gaat ze als leerkracht werken in
Witmarsum.
Afscheid nemen we ook van onze Onderwijs Assistente juf
Hillie. Iedere donderdag- en vrijdagochtend was ze op school
aanwezig om te werken met groepjes leerlingen en ter
ondersteuning in de groepen.
Hillie start na de zomervakantie met de studie Pedagogiek.
Hillie bedankt voor je inzet en heel veel succes met je studie!

Simmer yn Súdwest
Ben je deze zomer in de buurt en heb je wel zin in wat actie? Doe mee aan Simmer yn Súdwest!
In de hele zomer kun jij, en iedereen uit je gezin, meedoen aan allerlei activiteiten zoals zeilen, suppen,
voetballen, Pumptrack of een te gekke Wipe-outbaan. En naar een theatervoorstelling, straattheater of
creatief aan de slag: kom schilderen, maak monsters of kom muziek maken. Er is dit jaar van alles te
doen en het is nog gratis ook.
Je moet je wel even opgeven.
Ga naar de website www.simmerynsudwest.frl, geef je op en doe mee!
Meer info ook via: info@akte2.nl
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Zomervakantie
Het was een bijzonder jaar. Corona, zwangerschapsverlof, invallers (zelfs met gitaar), baby Sil, testen,
Koningspelen, sport en beweging op het plein, spelersbus van
SC Heerenveen, schooltuin, online lessen, verkeersflits, lockdown,
teams, geitjes kijken op de boerderij, ouderhulp, mondkapjes, RIVM,
te veel om op te noemen.
We willen iedereen bedanken voor alle hulp en ondersteuning het
afgelopen jaar; OR, MR en alle ouders voor de inzet tijdens het
(thuis)onderwijs.

We wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie!
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