Nieuwsbrief februari 2018

In de laatste week voor de voorjaarsvakantie is het weer tijd voor de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief de
volgende onderwerpen:
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Staking 14 februari
Woensdag 14 februari was de
eerste etappe van de estafettestaking in het basisonderwijs. In
het noorden van het land hielden
ruim 80% van de scholen de
deuren dicht. Zoals u wellicht heeft
gelezen in de Leeuwarder Courant
van donderdag 15 februari heeft
een groot deel van het team van
onze school de dag gebruikt om
een handje te helpen in
verzorgingscentrum Nij Dekama in
Weidum, om onze solidariteit te
tonen met de medewerkers in de
zorg die ook gebukt gaan onder
een enorme werkdruk.

Oud papier
Komende donderdag, 22 februari, wordt er weer oud papier opgehaald. Deze keer staan als chauffeurs
ingepland de volgende mensen:
- Ouders van T. Goedhart (buitenom)
- Ouders van M. Gerlofs (Mantgum)
- Ouders van I. Aden (Mantgum)
- Ouders van F. Binnema (Mantgum)
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Voorjaarsvakantie
Volgende week is het voorjaarsvakantie, zoals u weet. De afgelopen jaren is de Inspectie voor het
Onderwijs steeds strenger gaan controleren op ongeoorloofd afwezige leerlingen. Voor ons als school is
het daarom zaak dat wij, in het geval van afwezigheid van leerlingen, kunnen aantonen dat het geoorloofd
is. Dus als u die vrijdag voor de voorjaarsvakantie een afspraak heeft staan bij tandarts, huisarts of een
ander iets waardoor uw kind niet op school is: normaliter vragen wij niet om een bewijsje, maar voor deze
vrijdag wel. Als wij als school in gebreke blijven, kost ons dat weer een boel geld dat we beter aan het
onderwijs kunnen besteden.

Weerbaarheid voor kinderen
Sinds enige tijd geeft juf Marjo op donderdagmiddag lessen Weerbaarheid aan de kinderen van groep 3.
Hieronder vertelt ze er in het kort wat over.
Wat houdt weerbaarheid in? Weerbaar zijn betekent dat kinderen hun eigen grens aan kunnen voelen, dat
ze hun eigen krachten kennen en deze positief kunnen inzetten en dat kinderen zelf verantwoordelijkheid
durven nemen voor hun gedrag. Heel belangrijk hierbij zijn houding, uitstraling en stemgebruik.
Wat doen we allemaal in de lessen? We starten altijd met oefeningen om stevig te staan, schoppen tegen
kussens en als afsluiting doen we vaak ontspanningsoefeningen. Maar we doen ook tikspelen,
verschillende spelletjes en stoeien.
Ook wordt gedrag besproken. Moet ik rots zijn of water zijn? Hoe kan ik duidelijk maken of ik iets
onprettig vind? Hoe kom ik krachtig over?

Project “Sterrenkunde”
Van 22 t/m 29 maart a.s. wordt er op school door de hele school gewerkt met het thema
“Sterrenkunde”. Er zullen diverse activiteiten op het programma staan, waaronder les van een echte
professor en een bezoek van een mobiel planetarium. Het belooft een leerzame week te worden.
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