NIEUWSBRIEF 5
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
10 november 2017
Hoofdluiscontrole:
Na elke vakantie zijn de dames van de luizencommissie aan het luizenpluizen. Wilt u ook thuis
uw kind (-eren) regelmatig controleren op luizen? Heeft uw kind luizen of neten, neem dan even
contact op met de desbetreffende leerkracht.
Contact:
Ouders en de school spelen een belangrijke rol bij de opvoeding van het kind. Tussen ouders
en de school is een goede communicatie een voorwaarde om het kind goed te kunnen
begeleiden op zijn of haar weg naar volwassenheid. Wilt u een van de leerkrachten spreken,
dan kan dat na schooltijd. Bij hele dringende zaken, kunt u ons ‘altijd’ aanspreken. U kunt uw
mededeling ook op een briefje schrijven en afgeven aan de leerkracht, een mailtje sturen of
gewoon met school bellen.
Peuteropvang:
Zoals waarschijnlijk bekend is exploitant Kinder Opvang Opsterland per 20 oktober j.l. gestopt
met de peuteropvang in Terwispel en nog een viertal omliggende dorpen. Tot die datum was de
peuteropvang in Terwispel gevestigd in het dorpshuis. Initiatieven om de peuteropvang overeind
te houden hebben geleid tot een nieuwe voorziening van peuteropvang. Kinderopvang Esther
start 11 december met peuteropvang in onze school. Daar zijn we als school heel erg blij mee.
De peuters worden ondergebracht in het lokaal naast het lokaal van groep 1 en 2. De tijd tot 11
december zullen we benutten om het lokaal voor die datum op te leveren en in te richten. We
houden u op de hoogte.
Nieuws uit groep 1 en 2:
In groep 1 en 2 sluiten we deze week het thema herfst af.
We hebben van alles gedaan; van kastanjes en prikkers een spinnenweb gemaakt, een paraplu
gevouwen, begrippen geoefend van op, onder, voor, achter de paddenstoel, tellen met
herfstmateriaal, tekenen met blaadjes. We hebben het woordje "tak" geleerd en zelfs met klei
de letters van tak gemaakt! We zijn klaar voor Sint Maarten! Iedereen heeft een mooie
paddenstoel lampion gemaakt. Volgende week beginnen we rustig aan met het thema
Sinterklaas. “Ut de skoalle klapt”: onze appelboom doet het niet meer goed. Hij doet zijn werk
niet meer goed.
Nieuws uit groep 3 en 4:
De kinderen hebben al veel geleerd de afgelopen weken. Omdat vooral voor groep 3 veel dingen
nieuw zijn, willen wij u als ouder graag informeren over de vorderingen van uw kind. Binnenkort
nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.
Vanaf maandag 20 november komt Claudia Punter als MBO-stagiaire bij ons in de groep. Ze
komt dan iedere maandag en dinsdag.
Op donderdagochtend 23 november gaat groep 3 samen met groep 1 en 2 naar de Groene
Spelen in Gorredijk. Deze spelen staan in het teken van Pietengym en de kinderen mogen dan
ook verkleed als Sint of Piet op school komen. De kinderen krijgen binnenkort een briefje mee
met meer details. Juf Leentje geeft deze ochtend les aan groep 4.
Er zijn nog steeds kinderen die geen gymschoenen in hun tas hebben. Ook zijn er kinderen die
gymschoenen hebben met heel gladde zolen. Wilt u een en ander even regelen en/of controleren.
Nieuws uit groep 5 en 6:
We hebben bijna 10 weken lang geoefend op onze slagwerkinstrumenten. Nu wordt het tijd om
te laten zien wat we geleerd hebben.
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Daarom nodigen we alle vaders en moeders van groep 5/6 uit om op
woensdagochtend 22 november om 9:15 uur te komen kijken en vooral luisteren
naar onze voorstelling. We laten in het speellokaal zien wat we geleerd hebben.
Groetjes van Meester Robert Jan en Meester Jasper!
Nieuws uit groep 7 en 8:
Groep 7/8 is 3 weken bezig met programmeren onder leiding van studenten
van het Friesland College. In les 1 leerden de kinderen van groep 7 de werking van een
muispad in een computerprogramma. De kinderen van groep 8
programmeerden routes voor de Mindstorm robots. Dinsdag 14 november
hebben de kinderen van groep 7/8 hun aardrijkskundetoets van blok 2.
Afgelopen woensdag hebben we voor het laatst geschaatst. Ouders bedankt
voor begeleiding en vervoer.
Nieuws uit de bibliotheek:
Als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Kalender:
Gisteren hebben de oudste kinderen uit het gezin de jaarkalender mee naar huis gekregen. Anneke
van Ginneken bedankt voor het maken van de kalender!
Schoolfruit:
Vanaf week 46 (13 t/m 17 november) t/m week 16 (16 t/m 20 april) doet school mee aan het
project schoolfruit. De leveringen vinden standaard plaats op dinsdag tussen 07.30 uur en circa
16.00 uur. Dat betekent dat met ingang van volgende week de kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag geen fruit mee hoeven te nemen naar school. Door mee te doen aan dit
project, dragen we als school bij aan de gezondheid van onze leerlingen. Vandaag krijgen de oudste
kinderen een ouderbrochure mee met informatie over het schoolfruit.
Nieuw schoolplein:
De opbrengst van oud ijzer is €105,00 de opbrengst van de georganiseerde flessenactie €100,00.
Bedankt allemaal voor het inzamelen. Afgelopen dinsdag is de pleincommissie weer bijeen geweest.
Naast alle acties is het is de bedoeling dat we nu instanties en potentiele sponsoren gaan
aanschrijven voor de financiële dekking van het plan.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt donderdag 23 november a.s.
Agenda:
Zaterdag 11 november
Maandag 13 november
Dinsdag 14 november
Woensdag 15 november
Woensdag 22 november
Donderdag 23 november
Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
Dinsdag 28 november
Dinsdag 5 december
Woensdag 6 december
Vrijdag 8 december
Woensdag 20 december
Maandag 25 december

Sint Maarten
Ontruimingsoefening
Verpleegkundige voor groep 7
Inleveren kaartjes ballonnenwedstrijd en start schoolfruit
09.15 Uur slagwerk voorstelling voor ouders van groep 5 en 6
Groene “Pieten” Spelen, groep 1/2/3
13.30 uur sprookje “Het lelijke eendje” voor groep 5/6
Juf Hillie jarig
Algemene ouderavond
Sinterklaasviering
08.45 Uur directeurenoverleg
13.00 uur theatervoorstelling “Come Back” voor groep 5 en 6
Kerstviering
Start kerstvakantie t/m vrijdag 5 januari
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