Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Maart 2021

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van maart 2021.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet
Team ‘It Leech’

AGENDA
Do 4 maart
Wo 10 maart
3 t/m 16 maart
Wo 31 maart
Do 1 april
Vrij 2 april t/m ma 5 april
Do 8 april

Nieuwsbrief
Verkeersflits!
Digitaal bezoek van Joep (peuters, groep 1 en 2)
IEP toetsen
Peuter/kleuters paaseieren zoeken
Verkeersexamen theorie (groep 7/8)
Paasontbijt* /Paasactiviteit
Studiemiddag (kinderen zijn vrij na 12.00 uur)
Vrij i.v.m. Pasen
Nieuwsbrief

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

Nieuwe rekenmethode
Momenteel zijn we druk bezig met het uitzoeken van een
nieuwe rekenmethode. Na een voorlichting hebben we een
aantal proefzendingen aangevraagd van verschillende
methoden. Tot eind juni gaan we regelmatig lessen van de
diverse methoden uitproberen. Op die manier willen we
samen met de leerlingen komen tot een goede keuze. In
het nieuwe schooljaar gaan we dan van start met de nieuwe
rekenmethode.
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IEP toetsen
Deze week zijn we gestart met het afnemen
van de IEP toetsen.
We gebruiken de resultaten van de IEP toetsen
als een meetinstrument om te kijken waar uw
kind op dat moment staat in zijn ontwikkeling.
Wanneer we het toetsen hebben afgerond
plannen we een oudergesprek. De leerkracht neemt hiervoor contact met u op.

Enquête thuisonderwijs
Voor de voorjaarsvakantie hebben alle ouders een enquête gekregen over het thuisonderwijs. Allereerst
willen we jullie bedanken voor het invullen van de enquête. De reacties waren over het algemeen zeer
positief. Het inloggen ging makkelijk, ook gezien de ervaring van de eerste lockdown.
De leerlingen waren gemiddeld zo’n 3,5 uur aan het werk. Sommige leerlingen hadden redelijk wat
sturing nodig, anderen konden best wel zelfstandig werken. Het aanbod was voldoende, maar een
aantal leerlingen had best wel meer thuiswerk willen hebben. Thuiswerk verzorgen was bij sommige
ouders intensief, vooral wanneer de kinderen niet gemotiveerd zijn of er meerdere kinderen
thuisonderwijs kregen.
Tip was om de instructies over meerdere momenten op de ochtend te verspreiden.
Top was het compliment dat de leerkrachten kregen voor hun werk en inzet!

Leerling vertelkaart
De leerlingen van de midden- en bovenbouw hebben een vertelkaart van IEP
ingevuld n.a.v. het thuisonderwijs. Daarin konden ze aangeven hoe het thuis
ging i.v.m. HOOFD (leren), HART en HANDEN (gevoelens).
Diverse antwoorden over welke vakken thuis het beste gingen en de hulp die
ze kregen van school of ouders. Over één ding waren ze het allemaal eens:
Alle leerlingen zijn blij dat ze weer naar school kunnen waar ze iedereen weer
in het echt kunnen zien!
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Verkeersflits
Woensdagochtend 10 maart is de Verkeersflits! Deze activiteit is op het plein en coronaproof.
De leerlingen gaan in drie groepen aan de slag met verkeersactiviteiten.
Voor de pauze:
Groep 1, 2 en 3 krijgen een oversteek les op het plein.
Groep 4 en 5 doen fietsspelletjes en een parcours op het plein.
Na de pauze:
Groep 6, 7 en 8 krijgen info over de Dode hoek en de remwegles.
De leerlingen van groep 4,5,6,7 en 8 moeten die dag hun fiets meenemen naar school.

Onderwijsassistent
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben gemeld, hebben we sinds half februari extra ondersteuning
op school. Juf Hillie is op donderdag- en vrijdagochtend op It Leech aanwezig.
Hieronder stelt ze zich voor.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Even een stukje over wie ik ben en wat ik doe.
Mijn naam is Hillie Bergsma, ik ben 20 jaar oud en ik woon in
Reduzum. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen (vooral
langs de zee of in het bos), te fotograferen (het liefst de natuur), te
skeeleren, te tekenen, cake en taarten te bakken. Ik heb de
opleiding mbo onderwijsassistent niveau 4 op 16 februari officieel
afgerond. Naast mijn werk als onderwijsassistent ben ik persoonlijk
begeleider van een 4-jarig kindje met het Syndroom van Down.
Als onderwijsassistent ben ik werkzaam in alle groepen op
verschillende scholen. Ik help leerlingen met de dingen die ze
moeilijk vinden. Ook geef ik leerlingen extra uitdaging als zij dit
nodig hebben. Na de zomervakantie, in september 2021, ga ik hbo
pedagogiek studeren op het NHL Stenden.
Ik heb enorm veel zin in deze leuke en leerzame tijd op It Leech in Pingjum!
Met vriendelijke groet,
Hillie
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Beweegteam Súdwest-Fryslân
Hallo kinderen en ouders/verzorgers!
Ben jij het thuis zijn ook zat? Wil je graag naar buiten en uitgedaagd worden
met games?
Dan hebben wij een leuk spel voor jou! De buurtsportcoaches van het
Beweegteam hebben
het QR-code spel ‘SCAN & GO’ gemaakt.

Wat is SCAN & GO? In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat zijn 8 verschillende stickers
met QR-codes verstopt. Je gaat op zoek naar deze stickers. Bij het scannen van de code op de sticker
krijg je een filmpje te zien van één van de buurtsportcoaches. Die geeft een beweegopdracht, een hint
om een raadsel op te lossen
en een verwijzing naar een volgende stickerplaats.
Heb je alle stickers en de oplossing gevonden? Dan kun je zelfs een prijs winnen!

Speluitleg
Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind je meer informatie en een uitlegfilmpje.

Succes en heel veel SCAN & GO plezier!
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