Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
februari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Het is momenteel een roerige tijd. Al een aantal weken hebben we te maken met Corona waardoor er
regelmatig lege stoelen zijn in de klas. Zowel leerlingen als leerkrachten zitten thuis in quarantaine.
Gelukkig hebben we geen klassen naar huis hoeven sturen en kunnen we intern de opvang van de
groepen regelen. We hopen binnenkort weer “gewoon” naar school te kunnen en ook de ouders weer in
school te ontmoeten.
In deze nieuwsbrief vindt u een paar aanpassingen in de jaarplanning t.g.v. de corona perikelen.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA
datum

Activiteit

week 5/6
Week 7
Maandag 21 februari t/m
vrijdag 27 februari
Donderdag 3 maart
Vrijdag 4 maart
Maandag 7 maart en dinsdag
8 maart
Donderdag 10 maart

Toetsweken IEP (uitloop ivm corona)
Gesprekken groep 8 voortgezet Onderwijs
Voorjaarsvakantie
Nieuwsbrief
Rapport mee
Tien minutengesprekken n.a.v. rapport
OT-Noord middag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
*nieuw in de planning

HIEP HIEP HOERA wij zijn jarig!
16 februari Emma
21 februari Michael
24 februari Hud
24 februari Lukman
25 februari Mariana
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Rapport en 10 minutengesprekken
Doordat we te maken hebben met corona lukt het niet om alle toetsen van IEP op tijd af te nemen en de
gegevens te verwerken. Het besluit is daarom genomen om het rapport na de voorjaarsvakantie, op
vrijdag 4 maart, mee te geven.
De tien minutengesprekken zullen daarom ook na de voorjaarsvakantie zijn, nl. op maandag 7 februari
en dinsdag 8 februari. Een uitnodiging voor de gesprekken ontvangt u nog.
Voor groep 8 maken we een uitzondering i.v.m. de uitstroom en aanmelding bij het Voortgezet
Onderwijs. Met deze leerlingen en hun ouders plannen we gesprekken in week 7.

Oudertevredenheid
In het najaar hebben alle ouders van It Leech een tevredenheid
enquête gekregen. In de enquête werden vragen gesteld over
het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid), het
onderwijsleerproces en de informatie en communicatie vanuit
school. In de bijlage vindt u een overzicht van die peiling.
We zijn als team heel blij met de waardering van de ouders.
School krijgt als rapportcijfer een 8.
Een heel hoog cijfer kreeg de vraag “gaat uw kind met plezier
naar school?” Dit onderdeel scoort een 9,5! Een voorwaarde
om te kunnen leren is dat een kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Fijn om via de
enquête de bevestiging te krijgen dat we op de goede weg zitten.
Waar we als team aandacht aan willen besteden is hoe we nog meer kunnen inspelen op de
onderwijsbehoefte van de kinderen zodat ze zich maximaal ontwikkelen. Waar ligt de belangstelling van
de leerling en welk lesaanbod hoort daarbij en hoe bieden we dat aan?

Koffieochtend
Woensdagochtend 2 februari j.l. was de online koffie
ochtend. Er is veel besproken, o.a. over de PR rond de
school. Wat kunnen we doen om It Leech te promoten en op
die manier nieuwe leerlingen binnen te halen?
Als school hebben we veel te bieden en belangstellenden
zijn altijd welkom om een kijkje te nemen.
Voor de zomer gaan we nog een koffieavond houden om zo
meer ouders gelegenheid te bieden om aan te schuiven. In
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de bijlage vindt u een verslag van de OR over de koffieochtend.

Gymkleding en -schoenen (herhaalde oproep)
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gymles. We merken dat er regelmatig
kinderen zijn die dan geen gymkleding en -schoenen meenemen. Op blote voeten gymmen is niet handig,
onveilig en soms ook pijnlijk, bijv. met blokje voetbal, in ket klimrek enz.
We willen u vragen even te controleren of uw kind gymspullen meeneemt op dinsdag en donderdag.
Omdat de kinderen van groep 1 en 2 op verschillende dagen bewegingsonderwijs hebben, is het handig
dat de kleuter een paar gymschoenen op school heeft. Wilt u uw kind een paar gymschoenen meegeven
naar school, voorzien van de naam van het kind? Gymkleding is niet nodig. Ze gymmen in hemd en
broekje.

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 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
In de oneven weken komt juf Sepkje Tamminga muziekles geven.
Intern begeleider en Locatiecoördinator: Tineke Steegstra
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Vakantierooster en vrije (mid)dagen schooljaar 2021-2022
Donderdag 10 maart
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
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

OT-Noord middag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Goede vrijdag en Pasen
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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