Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Juni 2021

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van juni 2021.
Nog een paar weken tot de zomervakantie, de tijd gaat snel.
Enkele activiteiten zijn nog steeds onder voorbehoud. Daarover willen we z.s.m. duidelijkheid
verschaffen. We wachten echter nog op mededelingen van het RIVM/GGD. Zodra er meer bekend is
zullen we deze info delen.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groet,
Team It Leech

AGENDA
Week 22 en week 23
Ma 7 juni
Wo 9 juni
Di 15 juni
Wo 16 juni
Ma 21 t/m woe 23 juni
Ma 28 juni
Di 29 juni
Wo 30 juni
Do 1 juli
Wo 7 juli
Di 8 juli
Do 1 juli

Toetsweken IEP
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Online koffieochtend
Rapport mee, 10 minuten gesprekken
Schoolfotograaf, 10 minuten gesprekken
Kamp groep 7/8 (ovbh)
Schoolreisje gr. 3 t/m 6 (ovbh)
Schoolreisje gr. 1 en 2 (ovbh)
Alternatieve sportdag
Musical groep 6 t/m 8 (nadere info volgt nog)
Schoolkrant
Afsluiting groep 8 (nadere info volgt nog)
Verschijnen nieuwsbrief juli

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
13 juni juf Angela
19 juni Jurjen
24 juni Rutmer
Wybrand en Lotte zijn 4 jaar geworden en zitten in groep 1.
Veel plezier op It Leech!
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IEP en Eindtoets
Deze en volgende week zijn de IEP toetsen in de groepen 3 t/m 7. Na het toetsen bekijken we -waar
mogelijk- de resultaten met de kinderen, vooral wanneer de toets digitaal is afgenomen. De leerlingen
weten op die manier hoe ze de toets hebben gemaakt, maar ook wat ze de komende periode gaan leren
(IEP = Inzicht Eigen Profiel)
Op 25 mei j.l. hebben de leerlingen van groep 8 de score van de IEP Eindtoets ontvangen. De leerlingen
hebben het super gedaan en volgens verwachting gescoord.

Koffieochtend
Om weer eens met elkaar bij te praten staat er op woensdagochtend 9 juni
aanstaande een (online) koffieochtend gepland, van 9.00 tot 10.00 uur. Wij
hopen op een grote ‘opkomst’, want dat is niet alleen gezellig maar ook
belangrijk. Er komt tijdens een koffieochtend altijd van alles aan bod over wat
er speelt binnen de school, het team en de organisatie. En alle vragen die
leven bij ouders/verzorgers kunnen worden gesteld. Leden van de ouderraad
en medezeggenschapsraad zullen aanwezig zijn. Namens school zijn directeur Arnold Oosterdijk en
Tineke Steegstra aanwezig.
Aanmelden kan via tineke.steegstra@gearhing.net

Schoolfotograaf
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf op school. Woensdag 16 juni a.s. zullen er portretfoto’s van de
leerlingen worden gemaakt en een groepsfoto. Daarnaast kunnen broertjes en zusjes van it Leech
samen op de foto.
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Sportochtend
Op woensdag 30 juni a.s. hebben we een sportochtend
op school. De leerlingen mogen die dag in sportieve
kleding op school komen. Bernard IJdema van Sport
Fryslan bouwt het plein om tot een sport- en spellocatie.
Voor groot en klein zijn er verschillende activiteiten. We
hopen op mooi weer en een sportieve dag.

Schooltuin
Regelmatig zijn de leerlingen van de bovenbouw aan het schoffelen enz.
In de schooltuin komt inmiddels van alles boven. De eerste spinazie is geoogst. De bovenbouw heeft
daar een salade van gemaakt voor de hele school. Natuurlijk moest de spinazie eerst schoongemaakt
worden! Het is mooi om te zien met hoeveel aandacht de kinderen bezig zijn in het tuintje en ontdekken
wat er allemaal tussen de spinazieblaadjes “leeft” aan beestjes.

Voor ….

en na…………..

Verkeersexamen
In de maand april en mei hebben de leerlingen van groep 7 en 8 verkeersexamen gedaan. Allereerst was
het theorie examen aan de beurt. Spannend! Voor het praktijkexamen gingen de leerlingen op de fiets
naar Bolsward. De theorie moest daar in de praktijk worden gebracht! Dat viel nog niet mee. We
feliciteren iedereen met zijn/haar diploma!
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Bezoek aan de lammetjes
Donderdag 27 mei zijn we met alle leerlingen van school naar de boerderij
van fam. De Wind geweest. Dank dat dit mogelijk was.
Op de boerderij waren lammetjes waar de kinderen mee konden knuffelen,
aaien enz. Voor de kleintjes best wel spannend. Van dichtbij is een
lammetje toch wel hééééél erg groot!
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