Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, April 2021

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van april 2021.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groet,
Team It Leech.

AGENDA
Di 13 april
Di 20 en Wo 21 april
Vrij 23 april
Vrij 23 april
Di 27 april
Do 29 april
Vrij 30 april
Ma 3 mei t/m vrij 14 mei
Ma 24 mei

Nationale Buitenlesdag
Eindtoets IEP groep 8
Koningsspelen groep 1 t/m 8
Groep 5-8 ‘s middags vrij/leerkrachten studiemiddag
Koningsdag, leerlingen zijn vrij
Verschijnen Nieuwsbrief mei
Leerlingen zijn ’s middags vrij
Meivakantie
2de Pinksterdag, leerlingen vrij

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
6 april Marije Nota
25 april Ryano Koopman

Verkeersexamen en verkeersflits
Vorige maand hadden we op school de Verkeersflits. De leerlingen hebben toen het een en ander
geleerd over de “dode hoek”, verkeersregels en de remweg. De spelersbus van Heerenveen kwam zelfs
op school en alle kinderen mochten een kijkje nemen in de bus!
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De leerlingen van groep 7 en 8 bleken al heel veel te weten over de verkeersregels. Dat kwam goed uit
want op 31 maart was het theoretisch
verkeersexamen. Alle leerlingen zijn geslaagd voor
Theorie.
Binnenkort volgt het praktijkexamen (eind mei/begin
juni).
Bij deze een verslag van Sara, Marco en Rutmer over
de Verkeersflits.
“Verkeer is een wijze en leuke les. We hebben verkeer
gehad dat was superleuk en interessant.
En het ging over de dodehoek van vrachtwagens en
bussen. Er kwam een SC Heerenveen bus.
Daar mochten we in. De mevrouw startte de motor van de bus, zodat we de achteruitrij camera konden
zien.
We gingen ook kijken waar de dode hoeken zitten van de bus.
De belangrijkste regels zijn minimaal 3 meter afstand en rechts ruim achter de bus.
De bussen staan nu ook lager en er zijn flappen gekomen; nu kan je er niet meer onder vallen.
We gingen op het schoolplein de remweg testen van de fietsen van ons. We hebben een ja en nee spel
gedaan, wat wel en niet mag.
Toen waren we klaar en kregen we binnen een poster van veilig verkeer.nl en toen kregen we ook nog
een sleutelhanger”

Nationale Buitenlesdag
In Nederland worden lessen vooral nog gegeven in de klas. Ondertussen laten meerdere onderzoeken
de positieve effecten zien van beweging, buitenlucht en natuur op de ontwikkeling en leerprestaties van
het kind. Kinderen leren meer over de natuur door het met eigen ogen te zien en zelf te ervaren.
Bovendien hebben kinderen volgens onderzoek meer plezier in buitenlessen, waardoor zij de informatie
ook beter onthouden. Daarnaast blijkt uit onderzoek een verhoogde aandacht tijdens buitenlessen:
kinderen die buiten taalles kregen, konden beter hun
aandacht bij de les kunnen houden dan tijdens een binnen
les.
De leerlingen van it Leech doen op dinsdag 13 april mee met
de Nationale Buitenlesdag. Deze dag krijgen ze buiten les in
rekenen, spelling, natuur enz.
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Koffieochtend online
Afgelopen woensdagochtend 7 april hebben we een koffieochtend
gehouden. Het liefst hadden we de ouders in school uitgenodigd voor een
bakje koffie. Helaas moeten we daar nog even op wachten. Deze keer was
het koffiedrinken online via teams. In de bijlage vindt u een verslag gemaakt
door de Ouderraad.
We hebben ook alvast een volgende datum gepland. Noteer alvast op de
kalender: woensdag 2 juni om 9.00 uur koffieochtend It Leech.

Koningspelen
Achter de schermen is de Ouderraad samen met het team druk bezig met de voorbereiding van de
Koningsspelen. Dit jaar zijn de Koningspelen op vrijdag 23 april en worden gehouden op het plein rond
de school. Thema van de Koningsspelen is dit jaar: IK + JIJ = WIJ
Helaas dit jaar geen ontbijt, maar wel spelletjes en gezelligheid. De kinderen mogen deze dag verkleed
op school komen. Samen maken we er een fijne ochtend van!
Bij het thema hoort ook een lied. In dit vrolijke nummer zingen de kinderen van Kinderen voor
Kinderen over samen zijn en dat iedereen mee moet kunnen doen. Want samen is tenslotte alles
leuker. Het lied is te vinden op https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/

Juf Ingrid
De tijd gaat snel. Baby Sil is inmiddels al weer ruim 3 maanden oud. Vanaf maandag 19 april is juf Ingrid
weer terug op school. Ingrid zal op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig zijn. Ingrid neemt
eerst de lesgevende taken weer waar. De loco taken worden tot de zomervakantie door Tineke
overgenomen.
Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van juf Angela. We danken haar voor haar inzet.
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