Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
april en mei 2022

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van april en begin mei.
De school is inmiddels door de OR in lentesferen gebracht. Dank voor jullie creativiteit.
Afgelopen weken is er veel gebeurd in en rond school, waaronder de inzamelingsactie voor Oekraïne.
Hieronder meer info over de vele activiteiten. Graag ook uw aandacht voor de agenda, daarin zijn een
aantal activiteiten toegevoegd.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA
datum

Activiteit

Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april t/m18 april
Week 16
Woensdag 20 april en
donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april t/m
vrijdag 6 mei
Donderdag 12 mei
Maandag 16 mei t/m
woensdag 25 mei
Dinsdag 10 mei, 17 mei, 24
mei en 31 mei
Donderdag 26 mei en
vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni en
dinsdag 7 juni
Woensdag 8 juni
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni, donderdag
16 juni en vrijdag 17 juni
Vrijdag 24 juni

OPEN DAG
Paasviering met lunch. De kinderen komen om 14.15 uur uit.
Paasweekend, de kinderen zijn vrij
Oudergesprekken op afspraak.
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen (nadere info volgt nog)
Meivakantie
Verschijnen Nieuwsbrief mei
Project groep 1 t/m 8 (nadere info volgt nog)
Thema: Vreemde vogels
Schoolkaatsen voor groep 3/4/5 en 6/7/8 (nadere info volgt nog)
Hemelvaartweekend, de kinderen zijn vrij.
Pinksterweekend en studiedag It Leech, de kinderen zijn vrij.
schoolfotograaf
Schoolreisje groep 1 t/m 5
Kamp groep 6/7/8
Sportdag OT Noord
*nieuw in de planning
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HIEP HIEP HOERA
Wij zijn jarig
Evert 10 april
Ryano 25 april

De Elf Scholentocht
SAMEN VOOR OEKRAINE
De afgelopen weken stonden in het teken van de actie voor
Oekraine. Samen met de andere 10 scholen van OT Noord
ontstond het initiatief om geld voor hulp aan de
vluchtelingen uit Oekraine in te zamelen. Dit n.a.v. de
landelijke actie voor Oekraine op giro 555.
Enkele leerlingen van it Leech waren inmiddels zelf al
begonnen met actievoeren, o.a. door de verkoop van
zelfgemaakte cup cakes. Gaandeweg de weken werd de
actie almaar groter en groter. De kinderen kwamen met veel
ideeën om geld in te zamelen. Zo kwamen ze ook met het
plan om een markt te houden.
Iedere dag werd de “tussenstand” van een school door een
groep leerlingen naar een andere OT Noord school gebracht.
Zo kwam Wommels op 17 maart ons de cheque met de tussenstand brengen en ging Pingjum op 18
maart richting Witmarsum.
Woensdag 31 maart was de afsluiting van de Elf scholentocht actie.
Tijdens de markt op het plein was er een gezellige sfeer. Er werden zelfgemaakte artikelen verkocht. Er
werden liedjes gezongen, er waren pannenkoeken. Je kon er zelfs je auto laten wassen. Er was koffie en
thee. Bij een bakje koffie kon er heerlijk worden bijgekletst.
Dankzij alle kinderen en ouders heeft It Leech in totaal een bedrag van ruim €920,- opgehaald. Een
fantastisch resultaat! We willen een ieder enorm bedanken voor de inzet en het harde werken.

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

Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
april en mei 2022

OPEN DAG/IEPEN DEI
Woensdag 13 april is het OPEN DAG op It Leech.
De deuren staan open vanaf 8.15 uur tot 12.00 en van
12.45 tot 15.00 uur.
Iedereen (ouders, pakes/opa’s, beppe’s/oma’s,
ooms en tantes, inwoners van Pingjum en andere
belangstellenden) is van harte welkom om een bezoekje
aan de school te brengen en een kijkje in de groepen te
nemen.
Eventueel kunt u een les volgen want voor de kinderen is
het tot 12.00 uur een gewone woensdagochtend met
lezen, werken met ontwikkelingsmateriaal, rekenen, taal,
judo, schoolfruit.
We willen u van harte uitnodigen om langs te komen.
De koffie/thee staat klaar.
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Lammetjes
Maandag 4 april zijn de leerlingen van groep 1 t/m 5 naar de
boerderij van de familie Giliam geweest. Een hele belevenis.
Er waren niet alleen heel veel lammetjes, maar ook koeien
en paarden! Wat ook de aandacht trok was de loods met
tractoren.
De kinderen hebben genoten. Het was een zeer geslaagde
middag!

Judolessen
In het kader van Gezonde School volgen de
leerlingen van groep 3,4,5 en 6,7,8 judo
lessen. Vier weken lang lopen de leerlingen
als echte judoka’s door de gymzaal in hun
witte pakken en leren de eerste beginselen
van judo.
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Gysbert Japickx
In de vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over Gysbert Jacobs film.
De kinderen van groep 6/7/8 van It Leech spelen namelijk een rol in de
film. Op donderdagochtend 17 maart 2022 mochten ze figureren tijdens
de opnamen van de film. De opnamen waren in Exmorra.
Zodra we weten wanneer de film te zien is, brengen we u op de hoogte. Hieronder alvast een
voorproefje van onze sterren.
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Leerlingenraad
Woensdag 13 maart waren de
Gemeenteraadsverkiezingen. Er werd gestemd in de hal
van het dorpshuis. Reuze interessant voor de kinderen.
Helemaal omdat we in school ook een verkiezing hadden,
i.v.m. de vorming van een leerlingenraad.
Een leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste
vertegenwoordigers gekozen uit en door de
leerlingen van onze school. Ze zetten zich in voor een
goede en prettige gang van zaken op de school.
D.m.v. een stembiljet met fotootjes van de kandidaten
hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 hun voorkeurstem
uitgebracht.

Leerlingenraad: Mariana (groep 8), Jason (groep 6), Dylan
(groep 3) en Tymen (groep 5).
Input van de medeleerlingen krijgt de leerlingenraad o.a. door
in de groepen te vragen naar onderwerpen. Ook is er een
ideeënbus waar onderwerpen/wensen kunnen worden
ingeleverd.
Het eerste officiële overleg is afgelopen maandag geweest
waarbij we ideeënbus hebben geleegd. Eerste aandachtspunt
is dat de kinderen meer speelmateriaal voor het plein willen.
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Gezonde school tips
In het kader van de Gezonde school bij deze weer
enkele gezonde (traktatie)tips.

Tot slot
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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Groepsverdeling en personeelsoverzicht
Groep 1 en 2 op maandag t/m woensdag juf Patricia
Groep 1/2/3/4 op donderdag en vrijdagochtend juf Titia
Groep 3/4/5 op maandag t/m woensdag juf Ingrid
Groep 6/7/8 op maandag t/m woensdag meester Hans
Groep 5/6/7/8 op donderdag en vrijdag meester Hans.
Voor extra ondersteuning zijn aanwezig:
Maandag t/m vrijdag juf Froukje (onderwijs assistent)
Vrijdagmiddag juf Titia

i

In de oneven weken komt juf Sepkje Tamminga muziekles geven.
Intern begeleider en Locatiecoördinator: Tineke Steegstra

Vakantierooster en vrije (mid)dagen schooljaar 2021-2022
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Maandag 16 mei t/m woensdag 25 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni en dinsdag 7 juni
Donderdag 14 juli
Vrijdag 13 juli
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

Meivakantie
Schoolbreed thema
Presentatie thema groep 1 t/m 8
Hemelvaartsweekend
Pinkster en studiedag It Leech, leerlingen vrij
Laatste schooldag, leerlingen om 12.30 vrij
Alle leerlingen vrij
Zes weken zomervakantie

Noteer deze data in uw agenda!
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