Victory4all
Zoals u al op Mijn school heeft gelezen zijn we de komende weken druk doende met
Victory4all. Vanmorgen was de officiële aftrap. Het lespakket werd rondgebracht en
we hebben een filmpje gezien van de school in Zuid Afrika. Deze week krijgen we
allemaal informatie over het project en volgende week gaan we geld inzamelen. We
doen dit door een soort van fancy fair te houden. Deze wordt gehouden op
donderdag 15 november van 16.00 uur tot 18.00 uur. We hopen dat u dan ook even
op school komt. Iedereen uit het dorp is welkom dus, pakes en beppes, vrienden,
buren iedereen mag mee. En… neem uw portemonnee mee! Er is nl van alles te doen
en te eten.
Juf Aafke en groep 7/8 en 6.
Juf Aafke gaat met ingang van volgende week woensdag 14 november een dag
minder werken in groep 7/8. Dit omdat ze vanaf dan op het Baken in Harlingen een
dag in de week als intern begeleider gaat werken. Dat is iets wat juf Aafke heel graag
wil gaan doen dus we zijn blij voor haar.
Dat betekent dat er wat geschoven moet worden met de leerkrachten. Juf Mirella
werkt vanaf dan op woensdag voor groep 7/8. Juf Mirella wil liever niet 4 dagen
werken en daarom zoeken we een leerkracht die de maandagen in groep 6 van
haar overneemt. We weten nu nog niet wie dat gaat worden maar zodra dit bekend
is hoort u dit.
Schoolontbijt.
9 november hebben we het school ontbijt. De kinderen ontbijten dan op school. Wilt
u de kinderen een bord en bestek en een beker meegeven in een plastic tas.
Schoolfruit.
We zijn dit schooljaar weer ingeloot voor het schoolfruit. Dat betekent dat we vanaf
volgende week 21 weken lang voor drie dagen per week schoolfruit hebben voor de
kinderen van de hele school. Het fruit wordt uitgedeeld voor de ochtendpauze op
woensdag donderdag en vrijdag. De kinderen hoeven op die dag dus geen
pauzehap mee te nemen. Wel drinken, als ze dat willen.
Per keer zijn er verschillende fruitsoorten. Soms moet er wat voorbereid worden.
Meloen of komkommers die in stukken gesneden moeten worden enz. We doen dan
een beroep op een aantal ouders die ons ’s morgens even willen helpen bij de
voorbereidingen hiervan. Dat kan meteen als de kinderen gebracht worden en is
vaak met tien minuten klaar. We vragen u dan als dat nodig is.
We houden u zoveel mogelijk op de hoogte van welk fruit er op welke dag gegeten
wordt zodat u daar rekening mee kunt houden. Stel dat u zeker weet dat uw zoon of
dochter iets niet lust, dan mag u ander fruit van thuis meegeven. De afspraak is wel
dat alles in elk geval geproefd wordt.
Schoolschaatsen
Deze maand gaan de kinderen van groep 5/6 schoolschaatsen. We zijn op zoek naar
ouders die willen rijden. Zij hebben daar al een brief over gehad. Maar misschien zijn
er ook andere ouders die wel zin hebben om gedurende 5 weken op vrijdagochtend
een uurtje te schaatsen en dan willen rijden. Het is vanaf 18 november. U mag zich
opgeven bij juf Baukje. De kosten voor het schoolschaatsen zijn 20 euro. De school
betaald de helft. We innen het geld gelijk met de andere ouderbijdragen.
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WEcycle
Komende week worden de dozen met oude apparaten weer opgehaald. Hebt u nog iets
liggen? Lever het dan a.u.b. deze week nog in. Tot nu toe hebben we al 75 apparaten
opgehaald. Fantastisch.
Ouderbijdrage
Deze maand komt ook de brief over de ouder bijdrage weer op Mijn school te staan. U mag
weer in termijnen betalen.
Sinterklaas
We weten inmiddels dat Sinterklaas ons op 5 december met een bezoek vereert. U krijgt daar
nog meer over te horen.
Tien minuten gesprekken.
Deze maand worden er tien minuten gesprekken gehouden op 27 en 29 november. Houdt u
Mijn school weer in de gaten? U krijgt een berichtje zodat u zelf uw tijd weer in kunt plannen.
Heeft u twee kinderen in dezelfde groep? Dan plant u een gesprek voor een van uw
kinderen. U krijgt dan nl. automatisch een dubbele tijd toe bedeeld.
Op de PBS Kalender.
In de vorige info hebben we gezegd dat we proberen elke week de gedragsverwachtingen
op Mijn school te zetten. Daar moeten we nog even aan wennen want tot nu toe hebben
we dat nog niet gedaan. Excuus daarvoor.
Voor deze week staat op de kalender dat het leerplein centraal
21. ik werk met mijn fluisterstem en laat tafels/stoelen netjes achter
22. ik blijf aan tafel zitten tot er gezegd wordt dat we naar buiten of terug naar de klas gaan
23. ik gebruik de chromebooks/iPads volgens de regels die ik met meester/juf heb
afgesproken

Lyntsjepraet

