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De zomervakantie lijkt alweer lang geleden, maar gelukkig is de regen eventjes opgehouden. Tijd voor de
eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:









Staking 5 oktober
Korte terugblik schoolkamp groep 7/8
Zakelijke ouderavond
Oud papier
Miss Sarah
Stagiaires
Kinderboekenweek
Feestelijke opening schoolplein

Staking 5 oktober
U heeft het ondertussen ongetwijfeld al via de diverse media gehoord: donderdag 5 oktober wordt er een
landelijke onderwijsstaking gehouden. Dit houdt in dat er deze dag geen les zal worden gegeven en dat
er geen mogelijkheid tot opvang op school is voor uw kind(eren).
Voor leerkrachten is staken een tegennatuurlijk iets, maar het is het bekende verhaal van de emmer en
de druppel, of het water en de lippen. Wij hopen dat we deze keer een voldoende sterk signaal af geven
richting de beleidsmakers in Den Haag.

Korte terugblik schoolkamp
Maandag 11 september gingen groep 7 en 8 op schoolkamp naar het Kameleoneiland. Er zou worden
overnacht in de boerderij van boer Lettinga. De heenweg, op de fiets, was al een avontuur met de straffe
zuidwester die er stond. Ook viel er af en toe een flinke regenbui. Vooral maandagavond was het flink
raak met bakken regen en
onweer. Het mocht allemaal de
pret niet drukken. Ook dinsdagmiddag was het weer behoorlijk
min, maar de kinderen hebben
een leuke dag gehad. Toen voor
de woensdag code oranje werd
afgegeven, waren een heleboel
ouders bereid om de kinderen ,
inclusief hun fietsen en bagage
op te halen uit Terherne. Heel erg
bedankt daarvoor!
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Zakelijke ouderavond
Donderdag 2 november wordt de jaarlijkse zakelijke ouderavond gehouden. U krijgt t.z.t. een uitnodiging
hiervoor.

Oud papier
Donderdag 28 september wordt het oud papier weer opgehaald. Deze keer staan ingedeeld:
- Ouder(s) van T. Terpstra: buitenom
- Ouder(s) van T. Stropsma: Mantgum
- Ouder(s) van I. van Baarle: Mantgum
- Ouder(s) van T. Aldroubi: Mantgum
Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met Siepieta Tack – Reen, de coördinator
van het oud papier.

Miss Sarah
De afgelopen jaren hadden wij op onze school de ondersteuning van Miss Sarah, de native speaker voor
Engels. Zij heeft echter in de zomervakantie aangegeven dat zij zich op andere gebieden wil gaan
ontwikkelen en dus niet meer op onze school kan blijven werken.

Stagiaires
Vanaf deze week kunt u weer een aantal stagiaires op onze school zien rondlopen. De Gearhing heeft een
samenwerkingsverband in het leven geroepen met de Pabo in Leeuwarden. Deze eerstejaars stagiairs en
stagiaires zullen een groot deel van hun opleiding binnen de school krijgen. De achterliggende gedachte
is dat de Gearhing op die manier al leerkrachten laat wennen aan onze manier van werken, zodat ze na
hun opleiding op een makkelijke manier ingewerkt zouden kunnen worden op een school van de
Gearhing. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich gaan voorstellen.
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Kinderboekenweek
De 63ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 4 t/m 15 oktober 2017. Het thema van de
Kinderboekenweek van 2017 is griezelen, met als motto Gruwelijk eng!
Het Kinderboekenweekgeschenk is geschreven door Janneke Schotveld, auteur van de populaire
kinderboekenreeks Superjuffie, en heet Kattensoep.
Het prentenboek van de Kinderboekenweek wordt gemaakt door Martijn van der Linden en Maranke
Rinck, bekend van Memorykonijn en Tangramkat, en heet Knikkeruil! Met één r. Van ruilen komt huilen,
maar van de knikkeruil vast niet. Het boek is namelijk ook een knikkerspel en je krijgt er een
gevuld knikkerzakje bij.
Na de herfstvakantie gaan we als school projectmatig werken aan het thema van de kinderboekenweek.
Het project wordt afgesloten op maandag 13 november met een kijkmiddag. U bent welkom vanaf
15.00 uur tot 16.30 uur.

Feestelijke opening schoolplein
Binnenkort zal er verder gegaan worden met de herinrichting van het schoolplein, in het kader van het
project “Meer actie(f) rondom school”. Op woensdag 18 oktober om 11.30 uur is de feestelijke opening
van het vernieuwde schoolplein. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Datum

Titel

wo 27 sep 2017
do 28 sep 2017
wo 18 oktober
wo 4 okt 2017 t/m vr 15 okt 2017
za 21 okt 2017 t/mzo 29 okt 2017
do 26 okt 2017

Juf Sandra viert haar verjaardag
Inzameling oud papier
Opening vernieuwde schoolplein
Kinderboekenweek 2017: Gruwelijk eng!
Herfstvakantie
Inzameling oud papier

