Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
december 2021 en januari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de Nieuwsbrief van december en januari.
We zijn blij dat de school open is en we samen met de kinderen naar het
Sinterklaas feest kunnen toeleven. De school is prachtig versierd door de OR,
dank daar voor.
Morgen komt de SINT op school. Rond 9.00 uur wordt hij verwacht, samen met
de Pieten.
We gaan er een leuke ochtend van maken!
De leerlingen zijn ’s middags vrij.
Hoe het verder komt de komende weken -gezien alle ontwikkelingen rond corona- blijft onzeker.
Regelmatig zijn er leerlingen afwezig en ook is het soms moeilijk om de school te bemensen.
Voor de leerlingen proberen we alles zo “normaal” mogelijk te laten verlopen.
Samen hopen we er een gezellige decembermaand van te maken.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA
datum

Activiteit

Vrijdag 3 december
Woensdag 22 december
Vrijdag 24 december
Maandag 27 december t/m
vrijdag 7 januari
Maandag 10 januari
Woensdag 19 januari
Maandag 31 januari
Dnderdag 3 februari

Sinterklaas viering (leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
’s Avonds Kerstviering
Groep 5/6/7/8 ’s middags vrij
Kerstvakantie
Onderwijsdag Gearhing, alle leerlingen vrij
Koffieochtend
Studiedag It Leech, leerlingen vrij
Verschijnen Nieuwsbrief
*nieuw in de planning
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HIEP HIEP HOERA wij zijn jarig
Jason 6 december
Anna 12 december
Dylan 20 december
Mischa 1 januari

Jaarvergadering OR/MR
Dinsdagavond 9 november jl. was de Jaarvergadering van de OR/MR.
De belangstelling was groot. Voor de pauze was er ruimte voor de notulen van de OR/MR en werden de financiën
van de OR besproken. Aftredende leden werden bedankt voor hun inzet en nieuwe OR- en MR leden werden
voorgesteld. Fijn dat voor alle functies weer betrokken ouders zijn gevonden.
Na het algemene gedeelte was er een voorlichting van de GGD over de Gezonde school.
Eerst een korte inleiding van Akke Hofstee over de Gezonde school. Daarna gingen we
o.l.v. Akke in gesprek aan de hand van een aantal stellingen. Goed om eens samen na te
denken over zaken die we als vanzelfsprekend beschouwen. Zo werd de mening van de
aanwezigen gevraagd over (gezonde) traktaties en een mogelijk alternatief voor
traktaties, het drinken van water, enz.
In de bijlage ziet u een samenvatting van de input.
De volgende stap is dat we samen met de MR/OR en de leerlingen willen kijken hoe we
deze input kunnen gebruiken bij het verdere traject richting Gezonde School.
Via deze Nieuwsbrief zullen we u/jullie regelmatig op de hoogte brengen.
Naast de input vanuit de ouders/kinderen gaan we ook andere activiteiten organiseren op school die te maken
hebben met gezond eten en drinken en alles wat daar bij hoort. We kunnen kiezen uit een breed aanbod. Wat te
denken van smaak-/kooklessen, bewegingslessen, de buitenlesdag.
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EU-fruit en schoolzuivel
Inmiddels zijn we een aantal weken in de ban van fruit en
zuivel. Iedere dinsdag/woensdag/donderdag krijgen de
kinderen in de eerste pauze fruit.
Appels, peren, ananas, grapefruit, wortels en sinaasappels
zijn de revue al gepasseerd. En alles gaat op.
Ook de zuivel die de kinderen op woensdag drinken
is zomaar op.
ZIEN ETEN EN DRINKEN, DOET ETEN EN DRINKEN.
Nog even als REMINDER: op woensdag hoeven de kinderen geen pauze hap/drinken mee te nemen.

Koffieochtend
Nieuw op de agenda is de koffieochtend. Deze activiteit staat
gepland op woensdagochtend 19 januari 2022.
In de bijlage de uitnodiging hiervoor namens de OR en MR.
Mocht het koffiedrinken niet op school kunnen, dan organiseren we
het weer via teams.

Juf Etsje
Alle ouders en kinderen zijn inmiddels ingelicht: Juf Etsje heeft een andere baan aangeboden gekregen.
Juf Etsje heeft de afgelopen 6 jaar veel voor onze school, de kinderen en het team betekend.
Altijd enthousiast en zeer gedreven. We gunnen Etsje een nieuwe uitdaging, maar gaan haar inbreng op school
ontzettend missen.
In het nieuwe jaar gaat Etsje werken op een school in Drachten. De startdatum is uiterlijk 1 februari a.s.
Mocht er eerder een opvolger zijn voor juf Etsje, dan gaan we kijken hoe en wanneer we afscheid nemen.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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Tuintjes op het
kleuterplein
Afgelopen zomer waren de kleuters druk bezig met het
zoeken naar beestjes en vlinders.
Op het kleuterplein is echter weinig bloeiends te vinden
en dus ook weinig vlinders.
Daarom zijn er in het gras op het kleuterplein drie
tuinperkjes gemaakt. Het ziet er nu nog saai uit, maar
daar komt in het voorjaar verandering in. Samen met de
kleuters gaan we “tuinieren” zodat ze volgende voorjaar
heel veel beestjes kunnen spotten.

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.

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 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)
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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
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

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

Noteer deze data in uw agenda!
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