Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, Oktober 2020

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

AGENDA
Do 1 oktober
Wo 7 oktober
Vr 9 oktober
Ma 11 t/m vr 18 oktober
Wo 21 oktober
Wo 21 oktober
Wo 4 november
Do 5 november
Di 10 november
Wo 11 november
Do 12 november

Nieuwsbrief
Peuter-Kleuterochtend
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
Herfstvakantie
Luizencontrole
OMR OT Noord 19.30 – 21.30 uur
Nationaal Schoolontbijt
Nieuwsbrief
Spreekuur
Sint Maarten
Spreekuur

Noteer deze data alvast in uw agenda!

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
7 oktober
27 oktober

Dean Boonstra
Zoë Foekema
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Kinderboekenweek
Gisteren hebben de leerkrachten de Kinderboekenweek 2020 geopend met een kort
toneelstukje.
Het toneelstukje ging over Christoffel Columbus die de opdracht van de koning kreeg om
India te ontdekken per boot. Onderweg kwam hij langs een prinses die opgesloten zat in
een kasteel en in de jungle schrok hij van een dinosaurus. Na een aantal weken had
Columbus India nog steeds niet gevonden en begon hij de hoop al bijna op te geven. Tot
hij op een nacht in de verte vreemde geluiden hoorde. Uiteindelijk had Christoffel
Columbus alsnog India gevonden.
De onderbouw werkt gedurende de Kinderboekenweek aan het
thema ridders/prinsessen en kastelen. De poppenhoek is
veranderd in een kasteel en voor het lokaal is een brug.
De middenbouw werkt aan het thema draken/dinosaurussen. De
taallessen worden gegeven in het thema, er is een thematafel en
de leerlingen hebben zelf spullen meegenomen die erbij horen.
De bovenbouw werkt aan het thema ontdekkingsreizigers. Ze
zijn in de boeken op zoek naar welke ontdekkingsreizigers er
allemaal waren en bereiden een presentatie voor. Gezamenlijk
werken we aan het thema indianen. Vanmiddag is er een start
gemaakt met het maken van een totempaal en een tipi.
Op donderdag 8 oktober willen we de Kinderboekenweek afsluiten met een ‘Reis door de tijd’modeshow. We vragen alle leerlingen om deze dag verkleed op school te komen als een held,
personage, dier o.i.d. van vroeger. Graag zouden wij van de ouders uiterlijk 6 oktober willen weten hoe
uw kind/kinderen verkleed komt/komen. Bij droog/goed weer houden we de modeshow buiten, zodat
ouders/verzorgers kunnen komen kijken.

Wijziging na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie zullen er een paar veranderingen zijn i.v.m. het coronavirus en de zwangerschap
van Ingrid aangezien de regels in het derde trimester van de zwangerschap strenger zijn. Etsje en Ingrid
zullen vrijdagochtend ruilen van groep dit tot en met het verlof van Ingrid. Etsje geeft ’s ochtends les
aan groep 1 t/m 4 en Ingrid aan groep 5 t/m 8. Vrijdagmiddag blijft Etsje lesgeven aan groep 5 t/m 8.
Daarnaast worden er in het lokaal enkele voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals een spatscherm en een
vak op 1,5 meter afstand. Ook zal Ingrid niet meer op het plein staan of mee naar buiten lopen. Mocht
er toch iets zijn dat u aan Ingrid kwijt wilt, dan kunt u bellen, mailen of het doorgeven aan een andere
leerkracht.
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Vervanging bij ziekte
Bij deze nieuwsbrief vindt u een informatiebrief over hoe de vervanging is geregeld bij ziekte van
collega’s en wanneer er geen vervanger beschikbaar is.

Terugkoppeling enquête thuisonderwijs
Voor de zomervakantie heeft 94% van ouders de enquête over het thuisonderwijs ingevuld.
Over het algemeen zijn de meeste ouders tevreden over hoe het
thuisonderwijs opgepakt is en vormgegeven is. Het was voor de
leerlingen en ouders duidelijk wat er gemaakt moest worden, de lijntjes
waren kort en de leerkracht was goed bereikbaar. Een aantal ouders gaf
aan dat ze de betrokkenheid bij de lessen erg waardevol vonden. Als
ouder weet je waar je kind mee bezig is en je kunt meteen aansluiten bij
leerpunten waar het kind nog moeite mee heeft. Omdat wij deze
betrokkenheid willen blijven vasthouden, zijn wij bezig om een format te
ontwikkelen waar de doelen voor de vakken per blok of thema op staan.
Voorafgaand aan dit blok of thema delen wij dit met ouders, zodat jullie
meer inzicht krijgen waar wij op school aan werken. Hier willen wij na de
herfstvakantie mee starten. De enquête kon nu maar voor 1 kind worden
ingevuld. Een verbeterpunt voor een nieuwe enquête is dat ouders de
enquête voor meerdere kinderen kunnen invullen.

Kwink
Kwink brengt vier keer per schooljaar de koelkastposter uit, speciaal voor ouders en kinderen thuis.
Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les
kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen
daar ook naar vragen. U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder
de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over
hun en uw emoties te praten. Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar
thuis over gedacht? En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is
dan alleen praten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s
van de lessen. De koelkastposter kunt u vinden via de volgende link:
https://www.kwinkopschool.nl/fileadmin/files/Kwink/downloads/Kwink_Koelkastposter-20202021_nr1.pdf
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Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 4 november doen wij, samen met de peuters,
weer mee aan de 17e editie van het Nationaal Schoolontbijt.
Wij krijgen verschillende producten om op school lekker en
gezond te ontbijten. Zoals elk jaar is het gevarieerde pakket
samengesteld volgens de Schijf van Vijf van het
Voedingscentrum. De kinderen hoeven deze dag thuis niet
(of minimaal) te ontbijten.

Met vriendelijke groet
Team ‘It Leech’
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