Nieuwsbrief It Leech
Pingjum, September 2020

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

AGENDA
Ma 7 september
Wo 9 september
Do 10 september
Di 15 september
Wo 23 september
Wo 30 september
Wo 30 september
Do 1 oktober
Wo 7 oktober
Wo 7 oktober
Vr 9 oktober
Ma 11 t/m vr 18 oktober
Wo 21 oktober

Uurtje Verkeer groep 1 t/m 8
Peuter-Kleuterochtend
Ontruimingsoefening
Prinsjesdag
Koffie-ochtend
Start Kinderboekenweek
Ouderavond 19.30 uur
Nieuwsbrief
Peuter-Kleuterochtend
OMR OT Noord 19.30 – 21.30 uur
Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij
Herfstvakantie
Luizencontrole

HIEP HIEP HOERA, wij zijn jarig!
16 september
22 september

Nigel Haitsma
Felicia Koopman

Bibliotheek
Op school hebben wij een bibliotheek met een uitgebreide collectie. Een vast moment om boeken te
lenen, hebben we niet. Maar u bent altijd welkom om samen met uw kind(eren) boeken te lenen. De
bibliotheek bevindt zich in de oude ‘poppenhoek’.
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Inloop groep 1/2
Vorig schooljaar liep groep 1/2 ’s ochtends meteen naar binnen wanneer ze op school kwamen. Op het
planbord kozen ze een activiteit en konden daarmee aan de slag. Omdat we dit graag willen
continueren, mag groep 1/2 ’s ochtends meteen weer naar binnen wanneer ze op school komen.

Meeneemdag
Voor de groepen 1 t/m 3 willen we meeneemdag weer oppakken. De leerlingen mogen deze dag iets
meenemen en aan het einde van de dag wordt er tijd vrij gemaakt om ermee te spelen. Meeneemdag is
dit jaar op maandag.

Babynieuws
Aan het begin van dit schooljaar heb ik de kinderen verteld dat ik
verwachting ben van mijn eerste kindje. Op dit moment wordt er
gezocht naar een vervanger voor groep 4 t/m 6 (maandag t/m
woensdag) en op vrijdag voor groep 1 t/m 4 . Zodra hier meer
over bekend is, delen we dit met jullie.

Uurtje verkeer
Aankomende maandag, 7 september, krijgen alle leerlingen van een gastdocent een praktische
verkeersles.
Groep 1/2 heeft als thema Stoeprand Stop! Ze beginnen in de klas met een praatplaat verkeer en gaan
daarna verkeersspelletjes doen.
Groep 3/4 heeft als thema Veilig vervoer in de auto. Het gordelgebruik en het wel/niet in een kinderzitje
komt aan bod en er is een speelkist met verkeersspellen.
Groep 5/6 heeft als thema Remweg. Op het plein krijgen ze les over het berekenen van de remweg bij
verschillende snelheden en bij het gebruik van voor-, achterrem of beide remmen. Daarnaast spelen ze
een digitaal verkeersspel. Voor de les over de remweg zijn fietsen nodig, dus vragen we alle leerlingen
van groep 5/6 aankomende maandag op de fiets naar school te komen.
Groep 7/8 heeft als thema Op weg naar het VO. De route naar het VO komt aan bod, maar daarnaast
ook groepsdruk, afleiding door smartphones en de dode hoek.
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Prinsjesdag
Op Prinsjesdag wordt de troonrede voorgelezen en de Miljoenennota & Rijksbegroting aangeboden
wordt aan de Tweede Kamer, staat Prinsjesdag ook bekend om de
hoedjesparade. De hoedjesparade is inmiddels een traditie en vaak zijn
de hoeden erg opvallend door de kleur, grootte of model. Dit jaar willen
wij ook aandacht besteden aan de hoedjesparade en daarom mogen alle
leerlingen deze dag een hoed, pet of een ander bijzonder hoofddeksel
meenemen.

Koffie-ochtend
Op woensdag 23 september is er weer een koffie-ochtend. U bent om 08.15 uur van harte welkom in
het dorpshuis. Leden van de OR, MR en de directeur, Arnold Oosterdijk, zijn aanwezig. Heeft u
onderwerpen die u wilt bespreken, dan kan dat op deze ochtend

Kinderboekenweek
Op woensdag 30 september starten we met de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘En toen?’. We
gaan terug in de tijd! Spannende verhalen over ridders, het leven tijdens de oorlog of altijd al alles willen
weten over de Oudheid? Tijdens de
Kinderboekenweek kunnen we deze werelden
verkennen door het lezen van boeken! Tot en met
vrijdag 9 oktober wordt er in alle groepen
aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.
Heeft u thuis een boek wat aansluit bij het thema?
Deze mag mee naar school.
De leerlingen mogen woensdag 30 september verkleed op school komen passend bij het thema.

Ouderavond
Op woensdag 30 september vindt de ouderavond plaats in de gymzaal. De koffie staat om 19.15 uur
klaar. We starten om 19.30 uur. U ontvangt nog een officiële uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Team ‘It Leech’
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