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Puffend en zwetend in de directiekamer (met de ramen op het zuiden) wordt het weer tijd voor een
nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
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Extra vrije dag 11 juni
Zoals op de jaarplanning staat, hebben alle kinderen op maandag 11 juni een extra vrije dag.

Kunstwerk van vilt
Een aantal maanden geleden hebben alle kinderen van de school meegewerkt aan een kunstwerk van
viltkunstenares Truus Huijbrechts, in het kader van de gemeentelijke herindeling. Dit kunstwerk is nu klaar
en wordt op 7 juni aangeboden aan de gemeente Leeuwarden. Vanaf dit moment hangt het kunstwerk
voor iedereen te bewonderen in het stadskantoor van Leeuwarden (bij de Oldehove). Wanneer men de
ingang aan de kant van de Nieuwstad neemt hangt het kunstwerk daar prominent in het zicht.

DNA-actie
In datzelfde stadskantoor staat nog een ander kunstwerk, namelijk de DNALWD2018; dit is een kunstwerk
dat bestaat uit duizenden buisjes met het “DNA” van de stad. Niet het echte DNA natuurlijk, maar buisjes
met een persoonlijk verhaal, een voorwerp of een mini-kunstwerk van iemand ie iets met Leeuwarden
heeft. Onze school doet ook mee met deze actie. Het is de bedoeling dat iets van zichzelf in dit buisje doen
waar een verhaal aan zit. Deze buisjes worden dan toegevoegd aan het grote kunstwerk in het
stadskantoor.

Prijs groep 8
Een aantal weken geleden heeft groep 8 meegedaan aan een prijsvraag in het kader van een gemeentelijk
project omtrent afval en recycling. De leerlingen hebben een kunstwerk gemaakt van plastic doppen. Dit
werk heeft een paar weken bij de Recycleboulevard gehangen in Leeuwarden en ze hebben er een prijs
mee gewonnen! Een vertegenwoordigster van de gemeente kwam vorige week een mooi skateboard,
gemaakt van plastic doppen, brengen. Er wordt driftig gebruik van gemaakt tijdens de pauzes, dus het is
goed terecht gekomen.
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Parkeerbeleid rondom school
Zoals u wellicht weet is onze school een Verkeersveilige School. Helaas gebeurt het nog wel eens dat er
zich onveilige of onwenselijke situaties voordoen rondom de school, met name met het parkeren.
Het is de bedoeling dat ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen zoveel mogelijk
parkeren in de parkeervakken bij de Poiesz en zo min mogelijk gebruik maken van het trottoir of (zoals
ook wel eens is gebeurd) de oprit van bewoners van Om ‘e Terp of de Master Jansenstrjitte. Het
parkeren op het trottoir zorgt er voor dat voor ander verkeer de situatie onoverzichtelijk wordt
(kinderen die tussen 2 auto’s door de weg oversteken, bijvoorbeeld).

Privacy binnen de Gearhing
Gearhing vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De wet
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei
2018 van kracht geworden is, vormt het uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband met deze
nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het privacyprotocol aan te passen, een nieuw
privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen. Uiteraard kunnen we
daarbij ook uw hulp gebruiken. Wanneer u zaken opvallen of wanneer u mee wilt denken stellen we uw
inbreng zeer op prijs. De diverse documenten zijn binnenkort op de website van de school te vinden.
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Datum

Titel

Maandag 11 juni

Extra vrije dag. Alle leerlingen vrij

Maandag 18 juni

Schoolreisje groep 1 en 2

Donderdag 28 juni

Schoolreisje groep 3 t/m 6

Woensdag 4 juli

Studie-ochtend. Alle leerlingen vrij

