Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
januari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Wat gaat de tijd toch snel! Inmiddels zijn we al weer twee weken naar school.
De eerste schoolweek na de kerstvakantie stond het afscheid van juf Etsje centraal. In deze extra
Nieuwsbrief een terugblik op het afscheidsfeest.
In de agenda zijn een aantal nieuwe activiteiten toegevoegd. Tevens willen we graag een aantal
regelzaken onder de aandacht brengen.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA
datum

Activiteit

week 3/4/5
woensdag 26 januari
Maandag 31 januari
Woensdag 2 februari
Dnderdag 3 februari

Toetsweken IEP
Start Nationale Voorleesdagen
Studiedag It Leech, leerlingen vrij
Koffieochtend
Verschijnen Nieuwsbrief
*nieuw in de planning

HIEP HIEP HOERA
Elsa is 15 december 2021 4 jaar geworden.
Welkom bij ons op school!
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Afscheid juf Etsje
Donderdag 13 januari j.l. was een dag met een lach
en een traan. Die dag heeft juf Etsje afscheid
genomen van It Leech. En dat heeft ze geweten.
In de verschillende lokalen waren cadeautjes
verstopt. De rest van de dag liep juf Etsje rond in een
prachtig versierd kookschort, inclusief ovenwant en
pannenlap. Ook kreeg ze een heel mooi tafelkleed
met lieve herinneringen van alle leerlingen erop
getekend en geschreven.
Om 16.45 uur kwamen alle kinderen weer op school. Op een mooi versierd plein werd juf Etsje in de
spotlights gezet. Juf Etsje werd toegesproken en
toegezongen. Ze werd verrast met nog meer cadeaus
waaronder een receptenkookboek met lievelingsrecepten
van alle kinderen en collega’s.
Daarna was het tijd voor pizza. Het schort kwam meteen
goed van pas. Als een volleerd pizzabakker was juf Etsje druk
aan het bakken en snijden. Een prachtig afscheid.
Samen met de ouders hebben we juf Etsje uitgezwaaid.
We wensen haar veel geluk en werkplezier op haar nieuwe
school in Drachten.

Pauze
Tijdens de info avond over de Gezonde school kwam de vraag naar voren of er
iets te doen was aan de pauzetijden en dan m.n. over de tijd die kinderen
hebben om te eten. Er werden toen een aantal mooie suggesties genoemd.
In de groepen 3 t/m 8 gaan we vanaf maandag 24 januari eerst met de
leerlingen naar buiten. Na het buitenspelen is de pauzehap. Deze pauze duurt
15 minuten, daarna start de volgende activiteit. Mochten kinderen hun eten
nog niet op hebben dan is daar nog gelegenheid voor. Zo krijgen de kinderen in
ieder geval twee keer voldoende beweging.
De kleuters hebben andere buitenspeeltijden, de leerkracht biedt daar voldoende tijd om te eten.
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Iedere dinsdag/woensdag/donderdag krijgen de
kinderen in de eerste pauze fruit. We zien ook
“onbekend” fruit langskomen. Leuk om te zien dat
kinderen op deze manier in aanraking komen
“onbekend” fruit en dat dit heel goed in de smaak
valt.
Ook de zuivel die de kinderen op woensdag drinken
is zomaar op.
Nog even als REMINDER: op woensdag hoeven de
kinderen geen pauze hap/drinken mee te nemen.

Koffieochtend
Opnieuw staat de koffieochtend op de agenda.
Woensdagochtend 2 februari om 9.00 uur staat de koffie
klaar.
De OR nodigt u van harte uit. Aanwezig is de MR, Arnold
Oosterdijk en Tineke Steegstra.
Aanmelden kan via tineke.steegstra@gearhing.net
Mocht het koffiedrinken niet op school kunnen, dan
organiseren we het nl. weer via teams. U krijgt dan een
linkje.

Gymkleding en -schoenen
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
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 gympies op school heeft. Wilt u uw kind een paar gympies meegeven naar
school, voorzien van de naam van het kind? Gymkleding is niet nodig. Ze gymmen in hemd en broekje.
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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

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
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

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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