Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
november 2021

Beste ouders/verzorgers,
In de maand oktober waren er twee activiteiten waarbij de ouders een kijkje konden nemen in de
school. Allereerst de informatieavond in groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. De leerkrachten vertelden over de
dagelijkse gang van zaken in de betreffende groepen en er was voldoende ruimte om vragen te stellen
over de verschillende vakgebieden.
Voor de herfstvakantie was er veel aandacht voor de Kinderboekenweek met het thema: “Worden wat
je wil”. Via deze weg willen we nogmaals alle ouders bedanken die hun hulp hebben aangeboden door
te vertellen over hun beroep, door het rijden naar/het begeleiden van diverse uitjes (o.a. de boerderij,
Mar en Klif). Zonder uw hulp kunnen we niet!
Fijn dat zo veel ouders een kijkje kwamen nemen bij de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek.
Inmiddels is het november. Tijdens de creatieve maandagmiddag zijn we van start gegaan met het
maken van een lampion voor Sint Maarten.
Deze maand zijn er o.a. een aantal activiteiten rond “Gezonde School”.
In deze nieuwsbrief vindt u een toelichting daarop.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA
datum

Activiteit

Dinsdag 9 november
Woensdag 11 november
Maandag 15 november
Week 46
Week 47
Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december

Zakelijke ouderavond OR/MR
Sint Maarten
Studiedag It Leech (leerlingen zijn vrij)
Start EU-schoolfruit/schoolzuivel
Spreekuur/oudergesprekken op afspraak
Verschijnen Nieuwsbrief december
Sinterklaas viering (leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
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HIEP HIEP HOERA wij zijn jarig
Marein 14 november
Dieuverline 18 november

Nationaal Schoolontbijt
Woensdagochtend 3 november was het Nationaal Schoolontbijt.
We hebben op het lesplein gezellig met alle leerlingen gegeten. Zien eten doet eten, gelukkig hadden we genoeg
broodjes, boterhammen en eieren. Vooral de crackers (matzes) vielen goed in de smaak bij de leerlingen, deze
waren dan ook al snel op.

Gezonde school
It Leech wil graag gaan voor het certificaat Gezonde school.
Dat kan alleen in samenwerking met ouders.
In de uitnodiging voor de jaarvergadering van de OR op dinsdag 9 november a.s. hebt
u daar al iets over kunnen lezen.
Op de jaarvergadering geeft een medewerker van de GGD een toelichting over
Gezonde school.
Samen met de MR en OR hebben we al contact gehad met de GGD over de inhoud en
willen u namens de OR en MR van harte uitnodigen.

EU- fruit en schoolzuivel
Goed passend bij Gezonde School is het EU schoolfruit- en groente programma 2021-2021.
Vanaf week 46 (16, 17 en 18 november) krijgen we twintig weken lang fruit en groente voor de hele school.
Iedere week krijgen de leerlingen dan op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend in de eerste pauze fruit op
school. Die dagen hoeven ze dus geen pauzehap mee te nemen.
Daarnaast krijgen we als school iedere week schoolzuivel (melk/karnemelk/yoghurt). Iedere woensdag hoeven de
kinderen daarom geen drinken mee te nemen. Ze krijgen dan zuivel naar keuze. Mochten ze dat niet lusten dan is
er water of thee.
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Kennismaking
Beste ouders/leerlingen, graag stel ik mij even voor.
Mijn naam is Patricia Sijbrandi, ik woon in Bolsward met mijn man, 3 kinderen en onze
katten Nala en Simba. Ik heb de afgelopen jaren in diverse groepen gewerkt, van
onder tot bovenbouw en alles wat ertussenin zit. Vanaf deze week ben ik de nieuwe
juf van gr 1/2 op jullie mooie school in Pingjum. Ik heb er erg veel zin in om samen met
de collega's er een mooi, leerzaam jaar van te maken waarin de kinderen vol op tot
ontwikkeling kunnen komen. Graag tot ziens op school of op het plein!
Groeten, juf Patricia

Rookvrije Generatie
U hebt de tegel vast al op het grote en kleine plein zien liggen. De school en schoolomgeving is ROOKVRIJ.
Dit betekent dat er tijdens schooltijd en na schooltijd tot 16.30 uur niet gerookt mag worden op het plein.
Ook wanneer er buiten deze tijden een schoolactiviteit is, mag er niet gerookt worden op het plein.

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-wijzigen-gegevens
Mocht u vragen hebben over PARRO dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Groepsindeling 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 juf Etsje
Groep 5/6/7/8 op de donderdag juf Etsje
Groep 5/6/7/8 op vrijdag juf Ingrid
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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 Locaticoördinator: Tineke Steegstra

Vakantierooster en vrije (mid)dagen schooljaar 2021-2022
Maandag 15 november
Vrijdag 3 december
Vrijdag 24 december
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari
Maandag 10 januari
Maandag 31 januari
Maandag 21 februari t/m vrijdag 27 februari
Donderdag 10 maart
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni en dinsdag 7 juni
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

Studiedag It Leech, leerlingen vrij
Groep 5/6/7/8 ’s middags vrij
Groep 5/6/7/8 ’s middags vrij
Kerstvakantie
Onderwijsdag Gearhing, alle leerlingen vrij
Studiedag It Leech, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
OT-Noord middag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Tweede Pinksterdag 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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