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Achte âlden,
Schoolbel.
De bel bij de aanvang van school gaat ’s morgens om 8.25 uur. De lessen kunnen
dan op tijd beginnen. Houdt u hier rekening mee?

Kinderboekenweek!
Van 2 oktober t/m zondag 13 oktober is het
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘reis mee!’
Woensdag 2 oktober luiden we dit feestelijk in door op het
plein gezamenlijk het lied ‘reis mee’ van kinderen voor
kinderen mee te swingen en zingen.
Ouders die dat willen zijn welkom om even op het plein
te blijven. De kinderen en ouders van de groepen 1 en 2 kunnen ook meteen
om 8:30 aansluiten en komen dus niet eerst in de klas.
Om 8:40 zullen de kinderen dan met de leerkrachten naar binnen gaan.

Freed 4 oktober: bistedei.
De bern krije allegearre in kleurplaat útrikt, foar elke groep is in priis. Wa wurdt de
topper kleurjen? De Activiteiten Commissie (AC) regelet de kleurwedstriid. De
ynkleure kleurplaten graach foar freed meinimme mei namme en groep. Ynleverje by
de learkrêft.

Informatie-avond dinsdaq 1 oktober, herhaling bericht.
Morgen, dinsdagavond 1 oktober bent u, samen met uw kind, tussen
18.30 en 19.30 uur van harte welkom op de informatie-avond. U kunt
dan uitgebreid rondkijken in de klas(sen) van uw kind(eren). Uw kind
mag z’n plekje laten zien, z’n nieuwe boeken, computerprogramma’s
enz. en vertellen over de manier van werken in z’n nieuwe klas.

“De KidzKlix Natuurworkshop” van de
Klyster.
Woensdag 9 oktober gaan de kinderen van groep 5 en 6 meedoen aan
een Natuurfotografieworkshop,

“De KidzKlix Natuurworkshop” van de Klyster.

Onder leiding van twee fotografen en meester Jannes en juf Anita gaan de kinderen
foto’s maken in natuurgebied de Kollumerwaard.
Om 13 uur hopen we terug te zijn op school.
Kleding- en schoeiseladvies: I.v.m. behoorlijk veel regen de laatste tijd, trek
laarzen of bergschoenen aan. Warme kleren en evt. regenkleding is ook aan te
raden. De kinderen mogen natuurlijk drinken en een boterham meenemen voor in
een pauze. Aan het eind van de workshop wordt de winnaar van de dag gekozen.
De fotografen maken ook actiefoto’s van de leerlingen. Als u dit niet wilt i.v.m. de
privacy, dit graag van te voren aangeven bij de leerkrachten.
We zoeken chauffeurs voor dit uitje. Heeft u tijd en lijkt het u leuk om mee te gaan?
Opgeven kan a.s. maandag d.m.v. een briefje of dinsdag tijdens de info-avond. Wilt u
aangeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren?
Met vriendelijke groet,
Juf Anita, Meester Jannes, juf Gea

10-minutengesprek groep 3 tot en met 8.
Een paar ouders vragen wanneer de 10-minutengesprekken plaats vinden. Volgens
de jaarkalender zijn deze gesprekken op dinsdag 5 november, in speciale gevallen
kan hiervan worden afgeweken. U krijgt hier nader bericht over.
Gesprekken groep 1, 2.
De kleuterbouw heeft de gesprekken 14 dagen later op
woensdag 20 november; dit i.v.m. de “Kijk-observaties”, die in
november plaats vinden. .

Lilian Jansma stelt zich voor….
Hallo, Ik ben juf Lilian Jansma. Ik ben 18 jaar en
woon in Dokkum. Vanaf 16 september loop ik
stage in de bovenbouw. Ik ben derdejaars student
aan de PABO van NHL Stenden in Groningen. In
mijn vrije tijd speel ik euphonium bij fanfare Oranje
in Dokkum. Daarnaast ga ik graag een stukje te
wandelen of fietsen. Ik ben standaard aanwezig op
maandag en dinsdag en vier keer een volledige
week. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen met
plezier naar school gaan en zich hier ook veilig
voelen. Als u een vraag heeft mag u mij altijd even
aanspreken.

Wa ’t in geheim bewarje wol
moat geheim hâlde dat it in
geheim is……

