Nieuwsbrief(je)
december 2017

Zo vlak voor de Kerstvakantie zijn er toch nog een paar dingen die de moeite waard zijn om in een
nieuwsbrief te bundelen. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:





Sneeuwpret
Kerstbomenactie
Toekomst Lytse Byb
Kalender

Sneeuwpret
Het heeft maar heel even mogen duren, maar maandag 11
december lag er eindelijk een beetje sneeuw. Natuurlijk werd
van de gelegenheid gebruik gemaakt om er een paar mooie
sneeuwpoppen van te maken.
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Kerstbomenactie
Vanaf 1 januari valt Mantgum onder de gemeente Leeuwarden, zoals u weet. In Leeuwarden is het
traditie dat op de eerste woensdag na de Kerstvakantie de kerstbomen opgehaald worden door
schoolkinderen. Vanaf januari doet onze school daar ook aan mee.
Wat houdt dit nu in? Op woensdag 10 januari worden er zoveel mogelijk kerstbomen in het hele dorp
opgehaald door de schoolkinderen. Iedere kerstboom levert de school € 0,50 op. Voor iedere boom die
de kinderen inleveren krijgen ze een sinaasappel en een lot waarmee ze een waardebon van € 25
kunnen winnen.
De bomen worden verzameld op het grasveld tegenover de Poiesz, waar ze door vrachtwagens van de
gemeente opgehaald zullen worden.
Wilt u eventuele potten, netten, zakken en restanten van kerstversiering verwijderen van de bomen? De
bomen worden namelijk versnipperd en gebruikt in het openbaar groen.

Toekomst bibliotheek in school
Lange tijd was het onduidelijk wat de gemeentelijke herindeling voor consequenties zou hebben voor de
bibliotheek in onze school. Vorige week is er een brief gekomen waarin gemeld werd dat de bibliotheek
gewoon open zal blijven. Wel zal hij overgaan van de Bibliotheek Mar en Fean naar de Stichting
Bibliotheken Midden-Fryslân, maar dit heeft voorlopig geen gevolgen.

Kalender
Datum

Titel

Donderdag 21 december

Kerstviering (17.00 – 19.30)

Donderdag 21 december

Inzameling oud papier

Zaterdag 23 december

Start Kerstvakantie (t/m zo. 7 januari)

Woensdag 10 januari

Luizencontrole

Woensdag 10 januari

Kerstbomenactie

Woensdag 14 februari

Studiedag, alle leerlingen vrij

Namens het team van de Gielguorde wens ik u een heel prettig einde van
2017 en een goed begin van 2018!

