Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
maart 2022

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van maart.
Nu alle regels rond corona zijn versoepeld kunnen we weer meer activiteiten organiseren in het rond
het onderwijs. Daar zijn we heel blij mee. In deze nieuwsbrief daarom o.a. veel info over binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA
datum

Activiteit

Vrijdag 4 maart
Maandag 7 maart en dinsdag 8
maart
Donderdag 10 maart
Vrijdag 4, 11, 18 en 25 maart
Woensdag 16 maart
Donderdag 16 maart
Vrijdag 18 maart
Woensdag 30 maart
Dinsdag 5 april
Donderdag 7 april

Rapport mee
Tien minutengesprekken groep 1 t/m 7 n.a.v. rapport
OT-Noord scholingsmiddag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Schoolschaatsen groep 5/6/7/8
Leerlingengraad
Filmopnamen Gysbert Japicx
Nationale Pannenkoekdag
Nationale Rekendag
Buitenlesdag
Verschijnen nieuwsbrief april
*nieuw in de planning

Maatregelen CORONA
Voor de vakantie zijn er veel versoepelingen aangekondigd, die ook voor de basisscholen gelden.
Zo mogen we gelukkig weer ouders in school verwelkomen. Daarom kunnen we de oudergesprekken
weer live houden.
Inmiddels maken we voor alle leerlingen weer gebruik van de hoofdingang. De kinderen van groep 1 en
2 worden dagelijks binnengebracht door de ouders. Heel fijn om hen weer in school te ontmoeten.
Vanaf volgende week kunnen ook de ouders van de groepen 3 t/m 8 op de woensdag en vrijdag tussen
8.05 uur 8.15 uur meelopen naar de klas. Op de andere dagen komen de kinderen zelf in de klas, zoals
we nu ook gewend zijn. De leerkrachten staan dan om 8.00 uur weer op het plein, om 8.10 uur gaat dan
de eerste bel en gaan de kinderen naar binnen. Wanneer de tweede bel om 8.15 uur gaat, beginnen de
lessen.
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Rapport en 10 minutengesprekken
Morgen (Vrijdag 4 maart) krijgen alle kinderen hun rapport mee.
Met groep 8 zijn de gesprekken geweest en worden de kinderen aangemeld bij het Voortgezet
Onderwijs naar keuze.
Komende maandag en dinsdag zijn de gesprekken met de leerlingen van groep 1 t/m 7. Een uitnodiging
daarvoor is verstuurd. Omdat de gesprekken voor de eerste keer weer op school zijn en 10 minuten zo
maar voorbij zijn, is er altijd de mogelijkheid om een vervolgafspraak te maken.
We zijn superblij om iedereen weer in school te kunnen begroeten.

HIMMELDEI
Op maandagmiddag 14 maart gaan we onze jaarlijkse actie Himmeldei houden.
Na een gezamenlijke opening gaan we met alle leerlingen aan de slag met
knijpers, vuilniszakken enz.
In verschillende groepjes gaan de kinderen zorgen dat een deel van Pigjum weer
spik en span wordt.

Gysbert Japickx
It Gysbert Japicxhûs yn Boalsert wol mei in film it imago fan skriuwer Gysbert Japicx oppimpe by de
basisskoallebern. De film makket ûnderdiel út fan it edukaasjeprojekt op de basisskoallen yn de
gemeente Súdwest-Fryslân fan start giet. Doel fan de film is it stoffige imago fan Japicx by de bern fan
groep 6, 7 en 8 te feroarjen. Yn de film wurdt it ferhaal ferteld fan de skriuwer dy't him drok makket om
de takomst fan de Fryske taal, mar troch in tiidsreis nei
de tiid fan no sjocht dat alles dochs noch goed komt.

Het Gysbert Japicxhûs in Bolsward wil met een film het
imago van schrijver Gysbert Japicx oppimpen bij
basisschoolkinderen. De film is onderdeel van het
educatieproject op de basisscholen in de gemeente
Súdwest-Fryslân. Het doel van de film is om het stoffige
imago van Japicx bij de kinderen van groep 6, 7 en 8 te
veranderen. In de film wordt het verhaal verteld van de
schrijver die zich druk maakt om de toekomst van de
Friese taal, maar door een tijdreis naar de tijd van nu ziet dat alles toch nog goed komt.
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De kinderen van groep 6/7/8 van It Leech spelen een rol in de film. Op 10 maart krijgen de leerlingen
van de bovenbouw een les over Gysbert Japicx en gaan de kinderen kleding passen die ze in de film
zullen dragen. Op donderdagochtend 17 maart 2022 mogen ze figureren tijdens de opnamen van de
film. Samen gaan ze naar Exmorra waar de opnames zijn. We houden u op de hoogte van onze sterren
en film release.

Schoolschaatsen
Afgelopen winter is er geen ijs geweest. En hoewel het bijna lente is gaan
de kinderen van groep 5/6/7/8 de komende 4 vrijdagen schoolschaatsen in
Leeuwarden. Mooi dat die mogelijkheid er is en dat er zoveel
aanmeldingen waren van ouders die willen en kunnen rijden. Ouders die
rijden mogen mee schaatsen (op eigen risico). De kinderen hebben er heel
veel zin in.

Gezonde school en pauzes
Sinds januari werken we met de nieuwe eet- en pauzetijden.
De kinderen spelen nu eerst buiten en eten daarna hun pauzehap. Zo hebben ze
iets meer tijd om hun bakje leeg te eten.
Het verzoek hiervoor kwam tijdens de ouderavond rond het Thema Gezonde
School.
Het omdraaien van het “pauze ritueel” bevalt heel goed. Zo goed zelfs dat de
tijden van de automatisch SCHOOLBEL zijn aangepast. Misschien is het u
opgevallen rond koffie- en lunchtijd!
Wat betreft het fruiteten: aan het begin van iedere week krijgt u een PARRO
berichtje over het fruit van de week.
Wat betreft de zuivel: de leerlingen hebben een voorkeur voor yoghurt en
karnemelk. Dus dat gaan we aanpassen.
Nog steeds geldt dat de kinderen op woensdag geen fruit/drinken hoeven mee
te nemen. In het kader van Gezonde School zijn we bezig om concrete afspraken te maken voor de
judolessen in de groepen 3 t/m 8. Binnenkort gaan we ook weer met de schooltuintjes aan het werk.
Voor de onderbouw staat kleutergym op de planning. De precieze data volgen nog.
Een aantal (traktatie) tips kunnen we wel alvast geven. Leuk om samen met u kind te maken!
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MR
De MR heeft 2 maart digitaal vergaderd. Sinds februari heeft de MR heeft een nieuwe samenstelling.
Bekend was al de oudergeleding. Deze bestaat uit Lieske (moeder van Marije, Jilke en Wybrand) en
Amanda (moeder van Fabian en Lotte). Juf Titia is nieuw in de MR, zij neemt nu -samen met juf Tinekenamens het team zitting in de MR. Lieske is de voorzitter van de MR en Titia is secretaris.
We hebben deze startvergadering o.a. gesproken over de taakverdeling binnen de MR, de open dag op
13 april a.s., een leerlingenraad, het leerlingenvervoer bij uitstapjes en de daaraan gekoppelde
vergoedingen, de Gezonde school. Over de open dag kwamen veel mooie ideeën naar boven waar we
spoedig op terug zullen komen.
Mochten er vragen zijn voor de MR of onderwerpen zijn die op de MR vergadering besproken zouden
kunnen worden, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de MR leden.

Nationale Buitenlesdag
In Nederland worden lessen vooral nog gegeven in de klas. Ondertussen laten meerdere onderzoeken
de positieve effecten zien van beweging, buitenlucht en natuur op de ontwikkeling en leerprestaties van
het kind. Kinderen leren meer over de natuur door het met eigen ogen te zien en zelf te ervaren.
Bovendien hebben kinderen volgens onderzoek meer plezier
in buitenlessen, waardoor zij de informatie ook beter
onthouden. Daarnaast blijkt uit onderzoek een verhoogde
aandacht tijdens buitenlessen: kinderen die buiten taalles
kregen, konden beter hun aandacht bij de les kunnen houden
dan tijdens een binnen les.
De leerlingen van it Leech doen op dinsdag 4 april mee met
de Nationale Buitenlesdag. Deze dag krijgen ze buiten les in rekenen, spelling, natuur enz.

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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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
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Maandag 16 mei t/m woensdag 25 mei
Woensdag 25 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

Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Schoolbreed thema
Presentatie thema groep 1 t/m 8
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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