Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Juli 2022

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022.
Nog een week en dan start de zomervakantie.
De laatste week staan er nog enkele activiteiten gepland.
We hopen samen op een fijne en gezellige afsluiting van dit schooljaar.
Vriendelijke groet,
Team It Leech

AGENDA
Di 12 juli
Do 14 juli
Vr 26 augustus
Ma 29 augustus
Week 35 en 36

Feestelijke avond groep 1 t/m 8
Laatste schooldag, start vakantie om 12.30 uur.
Verschijnen Start Nieuwsbrief
Start nieuw schooljaar om 8.15 uur
Gouden weken

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn in de vakantie jarig!
22 juli Tymen
24 juli Sofie
9 augustus Mats
12 augustus Tygo
24 augustus Cheyenne
25 augustus Berber
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FEESTELIJKE AVOND
groep 1 t/m 8
Volgende week dinsdagavond 12 juli is de
feestelijke avond van It Leech. Wij nodigen u allen
van harte uit om dit mee te beleven.
Vanaf 18.45 uur is er een inloop zodat we rond 19.00 uur kunnen starten.
Onder het genot van een bakje koffie of thee kunt u deze avond genieten van de optredens van alle
leerlingen. Iedereen heeft zich enorm goed voorbereid om deze avond speciaal te maken.
We starten de avond met optredens van de groepen 1 t/m 8. Daarna is er een korte pauze zodat er
gelegenheid is voor de jongste kinderen om naar huis te gaan.
Na de pauze volgt het officiële gedeelte waarin de leerlingen van groep 8 in het zonnetje worden gezet.

Jurjen, Mariana, Sjoerd, Ryano, Michael
Laat u verrassen door het talent en enthousiasme van de kinderen, dan maken we er samen een
onvergetelijke avond van.
Voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Om 21.00 uur sluiten we de avond af.

Afscheid groep 8
De laatste schoolweek staat in het teken van het
afscheid van groep 8. Naast het officiële afscheid op
dinsdagavond 12 juli is er ook nog de ochtend van
“Groep 8 aan de macht”. De leerlingen van groep 8
hebben zelf een activiteit bedacht voor de leerlingen
van groep 1,2,3,4,5,6 en 7.
Op donderdagochtend 14 juli van 8.30 uur tot 11.00 uur laten we ons verrassen. We zijn benieuwd wat
groep 8 heeft bedacht.
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Vanaf 11 .00 uur nemen we in de eigen klas afscheid van de leerlingen.
Gezamenlijk eten we om 11.30 uur een broodje knakworst.
Om 12.00 uur nemen we met zijn allen afscheid van meester Hans en juf Titia.
Ouders zijn daarbij van harte welkom.
Rond 12.15 uur luiden we de schoolbel voor de laatste keer dit schooljaar en
zwaaien we Mariana, Michael, Jurjen, Ryano, Sjoerd, juf Titia, meester Hans, Zoë
en Vince uit.
We wensen de kinderen heel veel plezier op hun nieuwe school. En hopelijk komen ze nog eens langs op
It Leech om te vertellen hoe het met hen gaat op de nieuwe school.

Afscheid juf Titia
Na ruim 44 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, stopt juf Titia met lesgeven.
Als 21 jarige jongedame begon ze als leerkracht op It Harspit in Oppenhuizen-Uitwellingerga (Top en
Twel).
Ze werd daar juf van groep 3 (toen klas 1) en had 33 leerlingen in de groep. Samen met een collega
heeft Titia ook een kleutergroep gedraaid, met 60 kleuters! De school bestaat nog steeds maar is
inmiddels een stuk kleiner.
In totaal is Titia ruim 37 jaar aan It Harspit verbonden geweest met een uitstapje als IB-er o.a. naar de
Vuurvlinder in Sneek.
Door toeval werd Titia gevraagd om in Baard op de Jenaplanschool
te komen werken. Daar was een vacature. Drie jaar heeft Titia daar
gewerkt, in verschillende groepen.
De jaren daarna heeft ze in Winsum, Wommels, wederom Baard,
Itens en Jorwert gewerkt.
Titia kreeg zelfs op 64 jarige leeftijd nog een vast contract bij
Gearhing!
Het laatste jaar was Titia werkzaam op It Leech in Pingjum.
In al die jaren heeft Titia in alle groepen lesgegeven. Van
Bovenbouw tot Onderbouw.
Juf Titia geeft aan dat stoppen met het onderwijs een hele stap is, maar ook goed na zo’n lange periode.
Wat ze het meest gaat missen is het spontane van kinderen.
Een band opbouwen met kinderen is heel belangrijk, dan pas kom je erachter hoe het kind werkelijk is.
Volgende week nemen we afscheid van Titia samen met de leerlingen en collega’s.
We wensen Titia voor de toekomst alle goeds samen met haar man, kinderen en kleinkinderen.
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SCHOOLPLEIN ontwerp
Als school hebben we meegedaan met de
ontwerpwedstrijd van de Gemeente SúdwestFryslân. Op maandag 13 juni mocht de
leerlingenraad naar het gemeentehuis in Sneek
om daar het "duurzame" pleinontwerp te
presenteren. Als school hebben we een
maquette gemaakt n.a.v. de input en met hulp
van de kinderen (en de zeer behulpzame ouder Edith). Best spannend, maar ook leuk om te horen wat
de jury van het plein en de presentatie vond. Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen.
Het was een leerzame dag en een hele belevenis. Op “Omrop Fryslân” was het ontwerp dezelfde avond
zelfs nog even op t.v. te zien.
We zijn van plan om verder te gaan met het pleinontwerp en alle tips mee te nemen in de volgende
stappen richting groener plein. Dus er komt nog een vervolg.

Afscheid meester Hans
In januari is meester Hans op It Leech komen werken in groep 6/7/8. Een meester op school was toch
wel heel bijzonder voor de leerlingen. Voetballen op het plein, jeu de boules, kamp, de eindtoets,
Engels- en Nederlandstalige muziek, het kwam allemaal langs de afgelopen maanden. Maar ook verdriet
om het overlijden van een dierbare.
En dan, zo voor de zomervakantie, komt het afscheid. Meester Hans gaat via een detacheringsbureau
werken op een basisschool in Balk.
We willen Hans bedanken voor zijn inzet en wensen hem heel veel succes.
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Kennismaken
Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Nancy Boomstra en ik kom in het nieuwe schooljaar op It Leech
werken in groep 6/7/8.
Ik ben 36 jaar en kom uit Harlingen. Ik woon samen met mijn vrouw Linda en
onze dochter June van 1,5.
Mijn hobby's zijn sporten. Ik vind veel verschillende sporten leuk zoals
voetbal, tennis, kaatsen en fitness.
De afgelopen 6 jaar heb ik in Harlingen gewerkt op obs het Noorderlicht in de
bovenbouw en daarvoor werkte ik op een klein schooltje in Noord-Holland
waar ik ook groep 6/7/8 had. Ik heb super veel zin om op It Leech aan de slag
te gaan en zie jullie vast snel!

Koffieavond
Maandagavond 27 juni was er een koffie-inloop avond. Na het afgelopen jaar twee keer een onlinekoffieochtend te hebben gehouden was het fijn om ouders weer op school uit te kunnen nodigen.
Als MR/OR en belangstellende ouders hebben samen het schooljaar besproken.
Tops waren het kamp en de schoolreisjes, de muzieklessen van juf Sepkje, het
schoolfruit/gezonde school, het gebruik van Parro, het boerderijbezoek, de
leerlingenraad, de gezamenlijke sportdag, de thema’s en hoeken in de
onderbouw. Aandachtspunten zijn er natuurlijk ook zoals FRYSK en Engels, de
Groene school, de musical en de betrokkenheid van ouders bij schoolse activiteiten.
Het was goed om zo op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan. Als ouders en school willen
we het beste voor de kinderen en daar hebben we elkaar bij nodig.
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Ander nieuws
Als team hebben we voor komend jaar o.a. FRYSK en Burgerschap als speerpunt op de schoolplanning
staan. Daarnaast gaan we structureel Kindgesprekken inzetten. Als team gaan we hier een aanvullende
scholing voor volgen in het voorjaar.
Voor wat betreft de rapporten; we zijn bezig met een portfolio en hopen in februari 2023 deze voor het
eerst mee te geven aan de kinderen.
We hebben weer de toekenning van het EU schoolfruit gekregen. Dit betekent dat we volgend
schooljaar 20 weken lang 3 keer per week fruit krijgen. Schoolzuivel hebben we ook weer aangevraagd
en is eveneens toegekend.

Zomervakantie
Het was een bijzonder jaar. Naast het lesgeven zijn vele andere activiteiten de revue gepasseerd.
Projectweken, Kinderboekenweek, leerlingenraad, schoolschaatsen,
judolessen, Gezonde school, Jong leren eten, kaatslessen,
muzieklessen, schoolpleinontwerp, Sybrandy’s pretpark, Sanjes
Safari, Duinenzathe, Kamp, Pykje fjouwer, naar de boerderij,
muzieklessen, afscheid van juf Etsje, juf Lena, meester Hans en juf
Titia, Koningsspelen, Sportdag OT-Noord en zo kunnen we nog wel
even doorgaan….
We willen iedereen bedanken voor alle hulp en ondersteuning het afgelopen jaar; OR, MR en alle ouders
voor de inzet tijdens alle (buitenschoolse) activiteiten.
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Vakantierooster 2022-2023
17-10-22 t/m 21-10-22
26-12-22 t/m 06-01-23
27-02-23 t/m 03-03-23
07-04-23 t/m 10-04-23
28-04-23 t/m 05-05-23
18-05-23 t/m 19-05-23
29-05-23 t/m 30-05-23
Extra vrije dagen/momenten
21-11-21
23-12-21 vanaf 12.00 uur
02-02-23
14-02-23 vanaf 12.30 uur
20-07-23 vanaf 12.30 uur

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
paasvakantie
meivakantie
hemelvaart
pinkstervakantie
KYK dag
kerst
Studiedag team
Studiemiddag team
Start zomervakantie

Groepsverdeling en personeelsoverzicht
Groep 1 en 2
Groep 3/4/5
Groep 6/7/8

woensdag t/m vrijdag juf Patricia,
de andere dagen juf Ingrid en juf Froukje
maandag t/m woensdag juf Ingrid,
de andere dagen juf Patricia en juf Froukje
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag juf Nancy,
op woensdag juf Froukje

Eindverantwoordelijke van de groep

Intern begeleider en Locatiecoördinator:
Tineke Steegstra (hele week bereikbaar via 06 10154877)
Voor extra ondersteuning zijn aanwezig:
Maandag t/m vrijdag juf Froukje (leerkrachtondersteuner)
Meester Bob komt op maandag voor de HVO les.
Juf Sepkje geeft 1 keer in de twee weken op woensdag muziekles (oneven weken)
Meester Patrick geeft 1 keer in de week gymles.
Lammert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum, 0517 – 579670
www.obsitleech.nl – itleech@gearhing.net

Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Juli 2022

MR
De MR bestaat uit een oudergeleding:
Lieske (voorzitter)
Amanda
En een schoolgeleding:
Patricia
Tineke

OR
De OR bestaat uit de volgende ouders:
Elsa, Angelique, Edith, Celesta en Daphne.
Namens het personeel zit juf Ingrid in de OR.

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.
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