Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Mei 2021

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van april 2021.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groet,
Team It Leech

AGENDA
Vrij 30 april
Ma 3 mei t/m vrij 14 mei
Ma 24 mei
Ma 31 mei
Do 3 juni

Leerlingen zijn ’s middags vrij
Meivakantie
2de Pinksterdag, leerlingen vrij
Praktisch verkeersexamen groep 7/8
Verschijnen nieuwsbrief

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
5 mei Jilke Nota
21 mei Jurgen van ‘t Hoff
30 mei Jord Mulder

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april waren de Koningsspelen. Veel in het oranje
verklede leerlingen op een vrolijk versierd plein. Na het
openingslied gingen de leerlingen spelletjes doen op het plein
en rond de school.
De Ouderraad had alles prima geregeld: de spelletjes waren
klaargezet en voor drinken en een gezonde hap was gezorgd.
Ook Het ROOD-WIT-BLAUWE ijsje ging er prima in. De kinderen
waren enthousiast, helemaal toen ze aan het eind van de
ochtend ook nog verrast werden met een welverdiende
medaille!
OR hartelijk dank voor jullie inzet!
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Leestips voor de meivakantie
Wat is er leuker dan lekker samen een boek te lezen! Er zijn een flink aantal titels
gratis digitaal beschikbaar gemaakt.
In de Samenleesboeken is de tekst geschreven op twee verschillende AVIniveaus. De twee niveaus wisselen elkaar om de paar regels af. Samenlezen is
goed voor de leesontwikkeling, maar vooral erg leuk!

Bas wil een beest - Avi: Start & M3
De baas van Bor - Avi: Start & E3
Koen een man van de zee - Avi: M3 & E3
Met een trom in de trein - Avi: M3 & E3
Waar is juf Wies - Avi: M3 & M4
Skrien Tuts - Avi: E3 & M4
Drakenbloed - Avi: E3 & M4
De jacht op de valse koekjes - Avi: E3 & E4
Ruil je rijk - Avi: M4 & E4
Het plaaghuis - Avi: M4 & E4
Daans reis om de wereld - Avi: M4 & M5
Klim Baki, klim! - Avi: E4 & M5
De helden van Visland - Avi: E4 & M5
Pas op! Kijk uit! - Avi: E4 & E5
Een kop als een tomaat - Avi: M5 & E5
De aansteker - Avi: M5 & E5
Het vuilniskonijn - Avi: M5 & M6

Beweegactiviteit
In de meivakantie kunnen de kinderen (groep 3 t/m 5) in
actie!
Her en der rondom school en in het dorp hangen QR
code stickers!
In de voorjaarsvakantie hebben al veel kinderen de
SCAN & GO activiteit gedaan en voor de meivakantie is
er een nieuwe speurtocht opgezet.
Dit keer met het thema “LENTE” en een puzzel opdracht.
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In de bijlage bij deze Nieuwsbrief de flyer met de informatie. De kinderen kunnen zich aanmelden voor
zaterdag 1 mei.

Inloop
Vanaf maandag 17 mei kunnen de leerlingen voor schooltijd op het plein blijven. Er is een pleinwacht
aanwezig vanaf 8.05 uur. Wanneer de bel gaat mogen de kinderen naar binnen. Wel maken we nog
gebruik van drie ingangen.

Periode na de meivakantie
Na de meivakantie is het nog een onzekere periode tot de zomer. Wat kan en mag allemaal aan
activiteiten? Kunnen we op schoolreisje/kamp enz. Het is afwachten. Waar mogelijk willen we de
kinderen zoveel mogelijk een normale afsluiting van het schooljaar bieden. Dit betekent dat de musical
dit jaar wel doorgaat. Maar ook dit jaar moeten we ons houden aan de dan geldende RIVM regels.
We houden u op de hoogte.

We wensen iedereen een fijne vakantie
en zien jullie weer op maandag 17 mei!
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