Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, December 2020

Voor u ligt de nieuwsbrief van december.
Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
Do 3 december
Wo 9 december
Do 10 december
Do 17 december
Vr 18 december
Vr 18 december
Vr 18 december
Vr 18 december – Vr 1 januari
Wo 6 januari
Wo 6 januari
Do 7 januari
Do 7 januari
Ma 11 januari
Ma 25 januari

Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Peuter-Kleuterochtend
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Kerstviering/Kerstkuier start om 18.00 uur
Schoolkrant mee
Presentje rondbrengen bewoners Pingjum
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
Kerstvakantie
Luizencontrole
Peuter- kleuterochtend
Start projectweken
Nieuwsbrief
Start IEP toetsen
Studiedag team: leerlingen vrij

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
6 december Jason Haitsma
10 december Sara Piller
12 december Anna Okkema
20 december Dylan Boersma
1 januari Mischa Boomsma
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Sinterklaas
Dit jaar was een heel andere Sinterklaasperiode dan voorgaande jaren.
Maar de spanning was hetzelfde. Zou Sint wel komen?
In een mooi versierde school (dank aan de OR) werd geknutseld, gezongen, Sint en
Pietje gespeeld, enz. De leerlingen mochten hun schoen zetten op woensdag 25
november j.l. De volgende ochtend waren de leerlingen al heel vroeg op school; zou er
iets in de schoen zitten? Het werd een hele zoektocht want Malle Pietje had alle
schoenen verstopt. De school werd door de jongste kinderen binnenste buiten gekeerd.
Ieder hoekje en gaatje werd onderzocht. Uiteindelijk werden de schoenen
teruggevonden in het gymlokaal!
Woensdag 2 december kwam Sint op school. Niet in levenden lijve, maar op een
moderne manier via een “soort” TEAMS. Online sprak hij de kinderen toe. De pakjes
waren door Piet verstopt en via een soort escape puzzeltocht vonden de kinderen m.b.v. een code de pakjes in
een techniek kast! Samen hebben we een hele gezellige Sinterklaasviering gehad.

Ouderraad
Door alle ontwikkelingen rond het coronavirus is het tot nu toe nog niet gelukt om een jaarvergadering
te plannen. Bij deze nieuwsbrief daarom als bijlage het Jaarverslag van de Ouderraad.
Zijn er vragen n.a.v. dit verslag dan kunt u terecht bij één van de OR leden:
Daphne Walstra (voorzitter)
Henderika van der Woude (penningmeester)
Angelique Wiersma (algemeen lid)
Lena van der Meulen (leerkracht)
Elsa den Boer (secretaris)

Zwangerschapsverlof
Het zwangerschapsverlof van juf Ingrid is deze vorige week ingegaan, iets eerder dan gepland.
Begin januari wordt de baby verwacht. We wensen juf Ingrid samen met haar man een fijn verlof en hopen op
een voorspoedige bevalling.
Juf Jellie was inmiddels al een paar keer op school geweest en kon direct starten in groep 4/5/6. Nu, na een paar
dagen, voelt ze zich al helemaal thuis op It Leech in Pingjum.

Projectweken
Het duurt nog even maar we willen het wel alvast melden. In de eerste schoolweek van januari starten we met
een schoolbreed Kidsproject. Op het lesplein komt nl. een treinspoor. Het project loopt van 7 tot 20 januari.
Via klasbord en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle activiteiten in de verschillende groepen.
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Kerstviering
De twee laatste weken voor de kerstvakantie staan in het teken van dit
Lichtfeest. We gaan knutselen en kerststukjes maken. De kinderen mogen
daarvoor een potje/bakje meenemen en een lange kaars of een lichtje op
batterij. We brengen een presentje naar oudere en zieke inwoners van Pingjum.
Op donderdag 17 december vieren we als personeel samen met de kinderen het
kerstfeest. Dit jaar is er geen kerstdiner maar hebben we een leuk alternatief.
De kinderen moeten dus thuis eten!
We verwachten de kinderen die donderdag om 18.00 uur op school in warme
kleding. We gaan nl. een “Kerstkuier” maken in Pingjum.
Deze kuier is alleen voor kinderen en leerkrachten.
Om 19.30 uur kunt u uw kind weer ophalen bij het hek van de school.
Vrijdagmorgen worden de kinderen om 9.00 uur op school verwacht. Om 12.00 uur komt school uit en start
de kerstvakantie.

We wensen iedereen alvast

Gezellige Kerstdagen
en een
goede start van 2021

Met vriendelijke groet/freonlike groetnis
Team ‘It Leech’
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