Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
juni 2022

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van juni.
De komende weken zijn er weer veel activiteiten, zowel in school als daar buiten.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA
datum

Activiteit

Week 22 en 23
Maandag 6 juni en
dinsdag 7 juni
Woensdag 8 juni
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni, donderdag
16 juni en vrijdag 17 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni en dinsdag 28
juni
Donderdag 7 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 13 juli
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26
augustus

Toetsweken IEP
Pinksterweekend en studiedag It Leech, de kinderen zijn vrij.
schoolfotograaf
Schoolreisje groep 1 t/m 5
Kamp groep 6/7/8
Rapport mee
Sportdag OT Noord
oudergesprekken
Nieuwsbrief
Laatste schooldag, leerlingen om 12.30 uur vrij.
Alle leerlingen vrij
Zes weken zomervakantie
*nieuw in de planning

HIEP HIEP HOERA
Jurjen is 19 juni jarig
Een welkom voor Lieke, we wensen haar veel plezier bij ons op school.
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Project VREEMDE VOGELS
In de weken voor Hemelvaart hebben we in alle groepen
gewerkt aan het thema Vreemde Vogels.
Er werd onderzoek gedaan naar vogelgeluiden, er
werden verhaaltjes geschreven, geknutseld, getekend en
een presentatie voorbereid.
Een van de onderdelen was een fotowedstrijd voor de
leerlingen van groep 3/4/5/6/7/8.
Er kwamen prachtig, originele en vertederende foto’s
binnen. De leerlingen hadden echt hun best gedaan om
in de natuur naar vogels te speuren.
Woensdag 25 mei konden ouders en andere belangstellenden een kijkje
nemen in school en een lesje vogelkunde volgen. Ook mocht iedereen
stemmen welke 3 foto’s het mooiste de meeste indruk maakten.
Sofie heeft met haar foto van een moeder eend met babyeendjes de
fotowedstrijd gewonnen. Zij kreeg een leuke prijs. Alle leerlingen kregen
een verrassing voor hun inzet.
We kijken terug op een geslaagd project!
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Moestuin
Rond de school hebben we een aantal moestuintjes. Deze week hebben de
leerlingen van groep 1 t/m 8 samen met twee ouders de moestuinen
opgeknapt. Er zijn vlinderstruiken gepland. Jonge groenteplantjes en
bloemzaadjes hebben een goed plekje gekregen. Rond de fruitbomen zijn
perkjes gemaakt. En nu maar wachten tot
we alles kunnen oogsten.
Lieske en Edith, bedank voor jullie hulp en
enthousiasme.

Kaatsen
I.p.v. gymles hebben de leerlingen van de midden- en bovenbouw
de afgelopen weken Kaatsles gehad.
Deze lessen werden aangeboden door de Kaats Vereniging Jan
Reitsma afdeling Jeugd. Een prachtige kans voor de kinderen om de
beginselen van deze Fryske sport onder de knie te krijgen. En dat
was best moeilijk.
Alle leerlingen hebben een mooi sportshirt gekregen van de
kaatsvereniging. We willen juf Jannie, Feikje en Dorina bedanken
voor de begeleiding.
En wie weet, zien we binnenkort een krans aan de muur hangen bij
één van de leerlingen.
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De Schoolfotograaf komt!
Woensdag 8 juni komt de schoolfotograaf op school.
Er zal om 8.30 uur gestart worden met het fotograferen van de niet naar schoolgaande broertje(s) en/of
zusje(s) met hun grote broer(s) en/of zus(sen). Daarna worden er portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt.
Wij willen u vragen uw kind(eren) vrolijke/kleurrijke kleding aan te trekken. Samen met u kunnen wij
ervoor zorgen dat uw kind(eren) unieke schoolfoto’s krijgen.

Schoolreisjes
Joepie, het is bijna zover en dan gaan we op schoolreisje. De bestemmingen zijn bekend.
Op dinsdag 14 juni gaat groep 1 en 2 naar Speel- en Dierenpark Sanjesfertier in Veenwouden.

Diezelfde dag gaat groep 3/4/5 naar Verkeers- en Attractiepark Duinenzathe in Appelscha.
Op 15, 16 en 17 juni gaan de leerlingen van de bovenbouw kamperen in Parrega.

De kinderen krijgen volgende week
nog een informatiebrief mee over
deze reisjes.
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OR leden herhaalde oproep
De ouderraad “De Ponge”is op zoek naar gemotiveerde, actieve en creatieve nieuwe leden.
Praktisch gezien houdt de ouderraad zich bezig met:
•

Het helpen van de school met het regelen van diverse activiteiten rond Sinterklaas, Kerst, Pasen,
Koningsspelen et cetera. Bij de ene activiteit bedenken we gezamenlijk wat er gaat gebeuren, bij
de andere zorgt de ouderraad bijvoorbeeld alleen voor de boodschappen. Zo zijn we niet alleen
tijdens maar ook daarvóór actief en betrokken.

Mocht je interesse hebben en/of vragen, dan kun je contact opnemen met een van onderstaande
personen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ouderraaditleech@hotmail.com of
ingrid.wurtz@gearhing.net Ook de statuten van de vereniging zijn bij ons opvraagbaar.
Daphne Walstra, voorzitter
Elsa den Boer, secretaris
Tevens heeft leerkracht Ingrid Wurtz zitting in de ouderraad als afgevaardigde van school.

Gezonde school tips
In het kader van de Gezonde school bij deze weer enkele gezonde (traktatie)tips.
Ook leuk om samen met uw kind te maken.
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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 1/2/3/4/5 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 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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