Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, November 2020

Voor u ligt de nieuwsbrief van november.
Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
Di 10 november
Wo 11 november
Do 12 november
Do 12 november
Do 19 november
Do 26 november
Wo 2 december
Do 3 december
Wo 9 december
Do 10 december
Do 17 december
Vr 18 december
Vr 18 december
Vr 18 december
Vr 18 december – Vr 1 januari

Spreekuur
Sint Maarten
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Spreekuur
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Sinterklaasviering op school
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Peuter-Kleuterochtend
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8
Kerstviering
Schoolkrant mee
Presentje rondbrengen bewoners Pingjum
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
Kerstvakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
14 november Marein de Jong
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Spreekuur
Op dinsdag 10 november en donderdag 12 november is het spreekuur.
Dit keer willen wij graag alle ouders spreken tijdens het spreekuur, daarom is woensdag 4 november een schema
via de mail verstuurd. U mag onderling ruilen wanneer de aangegeven datum/tijd niet past. De gesprekken vinden
plaats op school. Mocht u liever niet op school komen i.v.m. de coronamaatregelen, dan kunt u contact opnemen
met de leerkracht om andere mogelijkheden te bespreken.

Sint Maarten
Vanmiddag zijn we begonnen met het maken van een lampion. Iedere leerkracht heeft een idee bedacht waarna
de leerlingen mochten kiezen welke lampion zij wilden maken. Groep 1 t/m 3 lopen samen met de peuters
woensdagmorgen 11 november een Sint Maartenoptochtje door de school.
Wilt u de kinderen van groep 1 t/m 3 op woensdag 11 november een lampionstokje meegeven?
De gemeente Súdwest – Fryslân heeft in de laatste nieuwsbrief een bericht vanuit de Rijksoverheid geplaatst
m.b.t. Sint Maarten. Het bericht kunt u lezen via de volgende link: https://sudwestfryslan.nl/publicatie/sintmaarten-2?utm_campaign=nieuwsbrief&utm_source=newsletter&utm_medium=email

Schoolschaatsen
Donderdag 12 november a.s. start het jaarlijkse schoolschaatsen
voor de groepen 5 t/m 8.
Het schoolschaatsen is van 8.45 tot 9.45 uur.
In deze periode vervangt het schaatsen de gymles op de
dinsdagmiddag voor deze groepen.
De kinderen zijn verplicht om muts en handschoenen te dragen
tijdens de schaatstraining.
De leerlingen nemen zelf hun schaatsen mee naar de ijshal. Kijk
van tevoren goed of ze nog passen en geslepen zijn. Als uw kind
geen (passende) schaatsen heeft dan kunnen deze ook gehuurd
worden. Dit kost 2 euro per les. De rijders/begeleiders mogen mee
naar binnen, maar kunnen vanwege de coronamaatregelen niet
schaatsen.
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Sinterklaasviering
Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de Sinterklaasviering op school. Als team zijn wij
met de OR in gesprek over de Sinterklaasviering, omdat wij wel een prachtig Sinterklaasfeest op school willen
hebben.
Het zetten van de schoen voor Sinterklaas en zijn pieten doen we op woensdag 25 november.
Alle kinderen nemen deze dag een extra schoen mee naar school.
Op woensdag 2 december is de Sinterklaasviering op school. De leerlingen hoeven deze dag geen drinken en
hapje voor de pauze mee.

Zwangerschapsverlof
Met de zwangerschap van Ingrid gaat het goed. Het kindje groeit mooi en Ingrid blijft gelukkig redelijk vrij van
allerlei zwangerschapskwalen. Over 4 weken, vrijdag 4 december, gaat Ingrid met verlof. Inmiddels is er een
vervanger gevonden voor de periode van haar zwangerschapsverlof.
Vanaf maandag 7 december zal juf Jellie Zoet in groep 4 t/m 6 Ingrid vervangen. Op vrijdag vervangt zij Ingrid in
groep 1 t/m 4. Juf Jellie stelt zich hieronder kort aan u voor.
Etsje staat vanaf vrijdag 11 december weer voor groep 5 t/m 8.
De loco-taken van Ingrid, worden overgenomen door onze ib-er, Tineke Steegstra.
Een nieuw gezicht op It Leech
Ik ben Jellie Zoet. Ik ben 65 jaar en samen met mijn man Roelof
Liemburg (ook leerkracht in het basisonderwijs) woon ik in Mildam.
Wij hebben drie kinderen, maar die wonen inmiddels al niet meer
thuis. Hun plek is ingenomen door onze stabij (met een vleugje
wetterhûn) Teatske. Inmiddels ben ik al meer dan 40 jaar
werkzaam in het onderwijs en nog steeds werk ik met hetzelfde
enthousiasme met kinderen als toen ik met mijn carrière begon.
Vanaf 7 december ga ik juf Ingrid vervangen. Ik heb er ongelooflijk
veel zin in en kijk uit naar een hele plezierige samenwerking.
Juf Jellie zal binnenkort al enkele dagdelen meelopen op It Leech.
Daarnaast is ze de week van 30 november t/m 4 december de hele
week op school aanwezig. Ze maakt dan kennis met de kinderen en
ze kan zo al de werkwijze, gewoontes en gebruiken van de groep
leren kennen. Wij zijn heel blij met deze oplossing, omdat de klas
dan goed overgedragen kan worden.
Wij wensen juf Jellie veel plezier op onze school toe en we hopen juf Ingrid eind april gezond en wel terug te zien.
Met vriendelijke groet
Team ‘It Leech’
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