Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
augustus/september 2021

Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen maandag was de start van het nieuwe schooljaar.
Wat fijn dat we u en de kinderen allemaal na een mooie vakantie weer konden ontmoeten.
De eerste week zit er al bijna weer op. Een leuke en goede startweek met veel ruimte voor ontmoeting,
(hernieuwde) kennismaking, samenwerken, en spelend leren. We hopen dat we samen, met ouders en
kinderen een fijn schooljaar tegemoet gaan. Wij hebben er zin in!
Voor u ligt de nieuwsbrief van eind augustus en de maand september 2021.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA

datum
Week 35/36/37
Vrijdag 10 september
Dinsdag 21 september
Maandag 4 oktober
Donderdag 7 oktober

Activiteit
Gouden weken gesprekken
OT-Noord dag. Leerlingen zijn vrij!
Schoolreisje groep 1 t/m 8
Start kinderboekenweek
Verschijnen Nieuwsbrief

HIEP HIEP HOERA,

wij zijn jarig geweest of bijna jarig!
Tygo 23 augustus
Cheyenne 24 augustus
Berber 25 augustus
Sjoerd 28 augustus
Vince 4 september
Nigel 16 september
Felicia 22 september
Dean 7 oktober
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Informatie Gouden Weken

Wij zijn dit schooljaar weer gestart met de Gouden Weken.
Op It Leech vinden wij het belangrijk dat onze kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig
voelen. Om op een prettige wijze te kunnen samen leven op onze school hebben wij met elkaar een
aantal afspraken gemaakt.
Onze uitgangspunten om samen te zorgen voor een goede sfeer zijn:
We zijn aardig tegen elkaar
We helpen elkaar en luisteren naar elkaar
We lossen ruzie samen goed op
We zorgen samen voor rust in de school
We zorgen goed voor onze spullen en die van de ander
We doen allemaal ons best
In deze “Gouden Weken” komen deze afspraken aan bod.
Maar er komt meer aan bod; in de groepen worden dagelijks coöperatieve werkvormen gebruikt om alle
kinderen lekker actief mee te laten doen. Regelmatig gebruiken de leerkrachten “energizers”: dat zijn
kleine opdrachten die zorgen voor afwisseling in de les, voor het losmaken van energie en voor het
richten van de aandacht. Het doel van een energizer is ook vooral dat het leuk is.
Ook zullen we dit schooljaar weer beginnen met kind-oudergesprekken in de gouden weken.
We nodigen de ouders samen met hun kind uit voor een gesprek aan de hand van een
gespreksformulier. De gesprekken zullen plaatsvinden op school.
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Kennismaking nieuwe collega (1)
Dag kinderen en ouders van “It Leech” in Pingjum.

En dan is de vakantie alweer voorbij!
Het gaat snel maar ik denk dat het ook erg fijn in Pingjum zal
zijn. De ontwikkeling van kinderen staat nooit stil en het
bijzonder daar deel van uit te mogen maken.
Ik, Titia Bruinsma, woon in Itens en zal met mijn zwarte panda
op donderdag en vrijdag naar Pingjum gaan. De kinderen
hebben mij al gezien en ik heb gezien dat in Pingjum een
mooie lichte, grote school staat. Ik heb met de andere juffen al
kennis gemaakt en voor de kinderen weer naar school gaan
hebben wij een leuk programma gemaakt.
Het zal vast weer een fijn schooljaar worden. Ik hou van
verhalen vertellen en knutselen. Maar we moeten natuurlijk
ook rekenen, lezen en moeilijke puzzels maken. Maar we gaan
elkaar helpen en dan komt het zeker goed.
Ik zie jullie komende donderdag op school. Tot dan!!

Kennismaking nieuwe collega (2)
Beste allemaal,
Dit jaar kom ik op het Leech werken! Mijn naam is Froukje
Peenstra, 21 jaar en woon in het dorp Warten. Eind juni 2020
heb ik mijn diploma als onderwijsassistent in ontvangst mogen
nemen aan de Friese Poort ik Leeuwarden. Daarna meteen aan
het werk gegaan in Weidum, na een leuk jaar ben ik nu de hele
week aanwezig op het Leech. Hiernaast zal ik ook de opleiding
Leraar Ondersteuner volgen in Groningen waardoor ik een
aantal lessen zal gaan geven in de groep(en). Ik heb er veel zin
in en hoop met jullie allen kennis te maken!
Mei freonlike groetnis, Froukje Peenstra
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Schoolreisje

Afgelopen jaar zijn de schoolreisjes niet doorgegaan. Op
dinsdag 21 september a.s. willen we daarom samen met
alle leerlingen een uitstap maken naar Sybrandys
Speelpark in Oudemirdum. Een park voor groot en klein.
We gaan met eigen vervoer en de leerkrachten zorgen
voor de begeleiding in het park.
De kinderen komen ’s ochtends om 8.15 uur op school.
Om 9.00 uur vertrekken we dan richting Sybrandys
Pretpark. De kinderen moeten deze dag zelf een pauze
hap/drinken meenemen.
Tussen de middag krijgen de kinderen eten en drinken.
Rond 15.15 uur zijn we terug bij school.
Mocht uw kind gebruik maken van de BSO op 21
september, neemt u dan zelf contact op met de BSO?
We zoeken voor de heenreis om 9.00 uur nog drie
auto’s/rijders. Ook voor de terugreis om 14.30 uur
zoeken we nog drie auto’s/rijders.
Wilt u de heen- en/of terugreis rijden dan horen we het graag. Geef het even door aan de
leerkrachten of via tineke.steegstra@gearhing.net

Klasbord en PARRO

U kent waarschijnlijk allemaal Klasbord. Via Klasbord verstuurden we regelmatig foto’s en berichtjes van
schoolactiviteiten.
Vanaf dit schooljaar gaan we gebruik maken van de Parro app: de app waarin de leerkrachten berichtjes
en foto’s kunnen versturen naar de ouders. Parro is een onderdeel van ons leerling registratiesysteem.
Om de Parro app te activeren krijgt u volgende week twee emails. Eén email vanuit Parro om de app te
downloaden en één vanuit ParnasSys om een account aan te maken waarmee u kunt inloggen in Parro.

In de voorgaande periode hebben een aantal ouders ook via what's app contact kunnen opnemen met
de leerkrachten. Dit is niet meer mogelijk zodra de Parro app is gestart. We hopen dat alle ouders via de
Parro app goed op de hoogte blijven van de berichten van de leerkrachten. Natuurlijk krijgt u nog steeds
de nieuwsbrief via de mail.
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Gezonde school

Als school vinden we naast een veilig schoolklimaat ook een gezonde
leeromgeving en leefstijl belangrijk. Bewegen/spelen, gezond eten, de
moestuin, natuureducatie, de buitenlesdag enz.
Komend jaar gaan we de focus eggen op alles wat met gezonde voeding te
maken heeft. Denk daarbij aan gezonde traktaties, het schoolfruit,
kooklessen, het kweken van wintergroente, het schoolontbijt, de
sportcoach enz. enz.
Met een aantal onderdelen zijn we de afgelopen jaren al begonnen. We
willen dit nu verder uitbouwen en verweven in het lesaanbod en het
handelen binnen school. Via o.a. de nieuwsbrief houden we u op de
hoogte van alle ontwikkelingen.

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

Groepsverdeling en personeelsoverzicht
Groep 1 en 2 op maandag t/m woensdag juf Lena
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 juf Etsje
Groep 5/6/7/8 op de donderdag juf Etsje
Groep 5/6/7/8 op vrijdag juf Ingrid
Voor extra ondersteuning zijn aanwezig:
Maandag t/m vrijdag juf Froukje (onderwijs assistent)
Vrijdagmiddag juf Titia
Vanaf 31 augustus komt juf Sepkje Tamminga muziekles geven in de verschillende groepen. Zij is er
iedere oneven week.
Intern begeleider en Locaticoordinator: Tineke Steegstra
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Vakantierooster en vrije (mid)dagen schooljaar 2021-2022
Vrijdag 10 september
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
Maandag 15 november
Vrijdag 3 december
Vrijdag 24 december
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari
Maandag 10 januari
Maandag 31 januari
Maandag 21 februari t/m vrijdag 27 februari
Donderdag 10 maart
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 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

Noteer deze data alvast in uw agenda!

OT-Noord dag, leerlingen vrij
Herfstvakantie
Studiedag It Leech, leerlingen vrij
Groep 5/6/7/8 ’s middags vrij
Groep 5/6/7/8 ’s middags vrij
Kerstvakantie
Onderwijsdag Gearhing, alle leerlingen vrij
Studiedag It Leech, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
OT-Noord middag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinkster en studiedag It Leech, leerlingen vrij
Laatste schooldag, leerlingen om 12.30 vrij
Alle leerlingen vrij
Zes weken zomervakantie
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