Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Januari 2021

Beste ouders en verzorgers,
Wij wensen jullie een gezond 2021 en een jaar waarin we elkaar weer kunnen en mogen
ontmoeten en samen van alles kunnen doen!
Voor u ligt de nieuwsbrief van januari 2021.

AGENDA
Do 7 januari
Ma 11 januari
Ma 25 januari
Ma 1 februari
Di 2 februari
Wo 3 februari
Do 4 februari
Di 9 februari
Vrij 19 februari
Ma 15 febr. t/m vrij 19 febr.
Wo 3 maart
Do 4 maart

Nieuwsbrief
IEP toetsen*
Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij)
Rapport mee*
10 minuten gesprekken *
Peuter-kleuterochtend*
Nieuwsbrief/ 10-minutengesprekken*
OMR
Groep 5-8 ‘s middags vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole/ peuter-kleuterochtend
Nieuwsbrief

Noteer deze data alvast in uw agenda!
*onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen

Start van de school
Vanaf 4 januari zijn alle kinderen online aanwezig geweest via Teams, daar zijn we erg blij mee. Het is voor de
kinderen en voor ons weer een nieuwe start in het thuisonderwijs -het is nog even aftasten- maar de kop is eraf.
In principe zijn de leerkrachten ’s ochtends online aan het lesgeven en beantwoorden ze vragen. ’s Middags kijken
ze de gemaakte lessen na (aangeleverd via foto’s) en bereiden lessen voor. Op vrijdag om 12.00 uur kunnen de
leerlingen de nieuwe weektaak en eventueel ander materiaal ophalen bij de buiteningang van het eigen lokaal.
Succes met het thuisonderwijs, voor vragen of opmerkingen zijn wij bereikbaar via Teams of de mail.
Voor het middagonderwijs is er in de bijlage een flyer te vinden met leuke tips en activiteiten.
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Baby SIL
Op 1 januari 2021 zijn juf Ingrid en Douwe de trotse ouders geworden van
een zoontje genaamd SIL.
We wensen de ouders veel geluk. Wilt u een kaartje sturen dan mag u het
kaartje in de brievenbus van school doen. Wij zorgen ervoor dat juf Ingrid de
kaartjes krijgt.

School en noodopvang
We hopen dat school weer z.s.m. de deuren kan openen. Komende week zal daarover meer duidelijk
worden. Tot nu toe zijn er geen leerlingen aangemeld voor de noodopvang. Mocht u echter wel gebruik
willen maken van de noodopvang neem dan contact op met de leerkracht of de LOCO-er. We bespreken
dan de mogelijkheden.
In de bijlage is een brief toegevoegd van de directie met daarin de aangescherpte afspraken over
mogelijke gezondheidsklachten bij kinderen die eventueel gebruik maken van de noodopvang.

IEP Toetsen
Door alle ontwikkelingen rond het coronavirus is het onzeker wanneer we weer “normaal” naar school
kunnen. De toets weken (gepland vanaf 11 januari) worden in ieder geval uitgesteld. Het afnemen bij IEP
kan heel flexibel. In principe toets je de leerlingen wanneer de lesstof is aangeboden. Door het
thuisonderwijs volgen we de lesdoelen van de methode. Zodra school weer opengaat kijken we hoe het
thuisonderwijs is verlopen en waar de individuele leerling staat in zijn/haar ontwikkeling. Vervolgens
nemen we het besluit wanneer we gaan toetsen, het kan daarom zijn dat het afname moment verschilt
per kind. We houden u op de hoogte.

Winterkrant
Een aantal leerlingen heeft al een leuke tekening, een
verhaaltje/gedicht/mopje ingeleverd voor onze winterkrant.
T/m vrijdag 15 januari 2021 kan de bijdrage ingeleverd worden bij
school. Dit mag via de mail of via de brievenbus. De winterkrant wordt
daarna z.s.m. gedrukt en uitgereikt.

Met vriendelijke groet
Team ‘It Leech’
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