Oktober 2020
Opening Kinderboekenweek 2020
In het kader van het Thema “En
toen….” waren onze juffen en
meesters afgelopen woensdag
vervangen door een paar wat
“oudere exemplaren”. Na
binnenkomst is de quiz “wie is
wie” gespeeld waarbij de
leerlingen aan de hand van
babyfoto’s moesten raden wie van de leerkrachten dat was. Tot
slot hebben we met zijn allen het Kinderboekenweeklied
gezongen onder muzikale begeleiding van een aantal leerlingen
uit de bovenbouw. Voor een kleine impressie van deze ochtend
kunt u op de website van onze school kijken.

AGENDA:
Oktober 2020:
08/10 Afsluiting
Kinderboekenweek
12/10
t/m
Herfstvakantie
19/10
21/10 Start schoolschaken
30/10 Start Rots en Water

Schoolschaken
Vanaf woensdag 21 oktober t/m woensdag 16 december van is er weer schoolschaken. De lessen
worden verzorgd door Geert v/d Velde en vinden vanaf 12:15 uur t/m 13:30 uur plaats in het
achterste lokaal van ons schoolgebouw. Opgave kan bij meester Marko. Woensdag 7 oktober krijgen
de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 onder schooltijd een proefles schaken.
Rots en Water
Op vrijdagmiddag 30 oktober starten de leerlingen van groep 6 t/m 8 met de weerbaarheidstraining
Rots en Water. De lessen worden verzorgd door meester Alle Jan Heida.
Nieuws uit het team
Met ingang van maandag 5 oktober zal Nynke van Vliet bij ons komen stagelopen in groep 3,4 en 5.
Wij wensen haar een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.
Sinds een aantal dagen
hangt een bordje van 3TS
(trijetalige skoalle) weer
aan de gevel van ons
gebouw.
Langs deze weg willen wij
Hendrik Jan de Vries hier
hartelijk voor bedanken.

Sinds een paar dagen is Jehannes Andela bij ons aan het proefdraaien. Met ingang van 2 oktober
komt hij volledig op school. Wij wensen hem een fijne “Jasker-tijd”.
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Afgelopen dinsdag 29 september hebben wij afscheid genomen van Rûska en Nyk. Met ingang van 1
oktober gaan ze naar De Finneblom in Boornbergum. Wij wensen Rûska en Nyk daar een fijne tijd
toe.
Met de keuze voor een andere basisschool, nemen wij ook afscheid van Anders en Wanda. Wij willen
hen bedanken voor de goede zorgen van de afgelopen jaren voor onze school.

Skriuwers op skoalle
Op tiisdei 29 septimber hat Lida Dijkstra by ús op skoalle
west. Lida is sûnt 1 janewaris beneamd ta
Berneboekeambassadeur fan Fryslân.
De Berneboekeambassadeur (BBA) fan Fryslân set har yn
om lês- en boekewille te fersprieden, yn de breedste sin.
De BBA bringt dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk lêzen
en praten ûnder de oandacht fan it publyk, en jout de
promoasje fan berneboeken in werkenber gesicht. Op har
Instragram hat se nei de tiid dizze foto pleatst. Op de
webside van ús skoalle stean in oantal foto’s fan dizze leuke
middei mei Lida Dykstra.
Luizencontrole
I.v.m. strengere Coronamaatregelen wordt er voorlopig op
school niet meer gecontroleerd op luizen. Wij willen u
vragen om uw kind(eren) regelmatig zelf te controleren op
luizen. Mochten er luizen worden gevonden, dan graag
behandelen en even bericht naar school.
Corona
Afgelopen maandag was er een extra persconferentie m.b.t. het Coronavirus. Het aantal
besmettingen loopt landelijk op waardoor er extra maatregelen door de overheid zijn ingevoerd. Dit
houdt de gemoederen ook bij ons op school bezig.
Eind deze week/ begin volgende week ontvangen wij vanuit ons stafbureau een nieuw protocol. Wij
zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van eventuele vernieuwde maatregelen. Tot die
tijd graag wel extra aandacht voor de basismaatregelen;
Blijf bij klachten thuis, houdt 1.5 meter afstand, was uw handen en nies in de elleboog.
Aangezien wij de herfst tegemoet gaan, zullen we vaker te maken krijgen met griepverschijnselen.
Ook wij als leerkrachten krijgen hiermee te maken. Tot nu toe hebben wij bij ziekte of verplicht
thuiszitten vervanging kunnen regelen. Helaas merken wij dat dit steeds moeilijker wordt en zullen
wij in het uiterste geval groepen naar huis moeten sturen. Mocht dit laatste het geval zijn, dan zullen
wij dit uiterlijk om 07:30 uur diezelfde dag bekend maken. Wij vragen ouders alvast na te denken
over noodoplossingen in het geval hun kind naar huis moet omdat er geen leerkracht meer
beschikbaar is.
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