Nieuwsbrief It Leech Pingjum,
oktober 2021

Beste ouders/verzorgers,
Wat gaat de tijd toch snel. Nog een dikke week en dan is het al weer herfstvakantie.
Inmiddels hebben we met alle kinderen en ouders een gouden week gesprek gehad.
Afgelopen dinsdag was de informatie avond voor de verschillende groepen. Fijn om ouders weer in
school te begroeten.
In de Gouden weken zijn we met alle kinderen naar Speel Paradijs Sybrandy geweest. Een mooie dag en
goed voor de groepsvorming.
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober 2021. In de agenda ook een aantal activiteiten die eerder nog
niet bekend waren.
We wensen u veel leesplezier.
Vriendelijke groeten,
Team It Leech

AGENDA
datum

Activiteit

Vrijdag 8 oktober
Woensdag 13 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 18 oktober t/m
vrijdag 22 oktober
Dinsdag 26 oktober
Woensdag 3 november
Donderdag 4 november
Dinsdag 9 november
Woensdag 11 november
Maandag 15 november
Week 46
Week 47

Groep 4/5/6 gaat naar de Bibliotheek in Bolsward
Afsluiting Kinderboekenweek voor ouders om 11.30 uur
De Bieb op school, groep 1 en 2.
Quest “Mar en Klif” groep 1 t/m 8
Herfstvakantie
Informatieavond groep 8
Nationaal Schoolontbijt
Verschijnen nieuwsbrief
Zakelijke ouderavond OR/MR (nadere info volgt nog)
Sint Maarten
Studiedag It Leech (leerlingen zijn vrij)
Start EU-schoolfruit
Spreekuur/oudergesprekken op afspraak
toegevoegd item
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HIEP HIEP HOERA
Dean 7 oktober
Zoë 27 oktober

Kinderboekenweek
Afgelopen week en komende week zijn er veel activiteiten in en buiten school in het kader van
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: “WORDEN WAT JE WIL”
We praten, fantaseren, knutselen
en tekenen over beroepen.
Natuurlijk gaan de kinderen ook
lezen. In iedere bouw is een
boekenhoek met heel veel boeken
over verschillende beroepen.
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen
naar de boerderij geweest. Hoe
mooi is het om te kijken wat er
allemaal gebeurd op de boerderij!
Twee ouders gaan in school
vertellen over hun beroep, super
interessant!
Deze week gaat de middenbouw
naar de bibliotheek in Bolsward.
Voor de onderbouw is er a.s.
vrijdag een activiteit op school, georganiseerd vanuit de Bieb.
De laatste activiteit is volgende week wanneer we met alle leerlingen naar “Mar en Klif” gaan voor een
QUEST. Daar zoeken de kinderen in kleine groepjes o.a. naar schatten in de natuur.
Alle ouders willen we graag uitnodigen om op woensdag 13 oktober langs te komen voor de
gezamenlijke afsluiting van de Kinderboekenweek. U bent van harte welkom op school om 11.30 uur!
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Afscheid juf Lena en vacature groep 1 en 2
In eerdere berichten heeft u kunnen lezen dat juf Lena stopt als leerkracht op It Leech. We wensen haar
heel veel succes met haar nieuwe betrekking bij Stichting Palludara in Sneek.
Woensdag 27 oktober is de laatste werkdag van juf Lena en die dag willen we niet zomaar voorbij laten
gaan. De invulling blijft nog even geheim, daarover in een andere mail meer.
Voor groep 1 en 2 hebben we gezocht naar een
enthousiaste collega en die hebben we gevonden!
Patricia Sijbrandi wordt onze nieuwe onderbouw collega.
Zij komt op maandag, dinsdag en woensdag werken in
groep 1 en 2. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u
voorstellen.
Woensdag 13 oktober a.s. komt Patricia een kijkje nemen
in de klas. Die dag is ook de afsluiting van de
Kinderboekenweek. U kunt dan kennismaken met
Patricia.

EU -fruit
Dit schooljaar mogen we als school meedoen aan het EU schoolfruit- en
groenteprogramma 2021-2022! Vanaf week 46 krijgen we twintig weken lang fruit en
groente voor de hele school.
In de volgende nieuwsbrief meer info daarover.
In het kader van Gezonde school is het natuurlijk een heel mooi initiatief.
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Zakelijke ouderavond OR en MR
Afgelopen weken heeft de OR en MR een oproep gedaan voor nieuwe leden. Voor beide is het gelukt
om ouders te vinden die de vacatures willen opvullen en mee willen denken in de OR en MR.
We zijn blij met deze betrokkenheid.
De zakelijke ouderavond is op dinsdag 9 november. Er wordt dan o.a. afscheid genomen van de
aftredende leden. Een uitnodiging voor de zakelijke ouderavond krijgt u z.s.m.

Lege batterijen
Lege batterijen horen niet in de prullenbak, dat weet inmiddels
bijna iedereen. Er zitten stoffen in batterijen die schadelijk zijn
voor mens, dier en milieu. En bovendien: in elke lege batterij zit
nog een dikke vette plus. Van de teruggewonnen metalen
worden allerlei nieuwe producten gemaakt: van een brilmontuur
tot een fiets en van een armband tot een dakgoot.
Wist u dat we op school lege batterijen inzamelen?
In de hal staat een ton waar we die lege batterijen in
verzamelen. Goed voor het milieu en als school krijgen we een
vergoeding waar we weer leuke dingen van kunnen doen
voor/met de kinderen.
Inleveren dus!

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 Lena
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
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 Locaticoordinator: Tineke Steegstra

Vakantierooster en vrije (mid)dagen schooljaar 2021-2022
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
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 13 juli
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

Herfstvakantie
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
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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