
 

 
 
 
NUMMER 3,  17 september 2021 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 

Aanpassingen Coronaprotocol 
Helaas hebben we in de afgelopen weken twee groepen in quarantaine moeten plaatsen omdat één van de 

kinderen in de klas positief was getest. Gelukkig is het bij deze twee keer gebleven want dit was geen fijne 

situatie. Inmiddels heeft het kabinet besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 

september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat bij één besmetting. Het kabinet volgt 

hierin het advies van het OMT. 

Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas aangemerkt als nauw 

contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De school gaat hierover in overleg met de GGD. 

De GGD besluit op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de 

besmette leerling in quarantaine gaat. 

Dit laatste blijft dus nog de onzekere factor en het is dan ook nog spannend hoe dit straks in de praktijk gaat 

werken.  

 

 

Trefwoord 
Onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord behandelt in deze weken onderstaand thema 

met spiegelverhalen en bijbelverhalen. De bijbelverhalen gaan over David. 

Wie ben ik? (week 37 t/m 39) 

Inhoud: Over de veelkleurigheid van mensen, tegenstellingen en ongerijmdheden die in ieder 

mens zitten, ieder mens heeft twee gezichten (een donkere kant en een lichte kant).  

 

Nieuwe collega 
Het team van De Leister Igge wordt per 1 oktober versterkt met een nieuwe collega. Haar naam is Esther de 

Best. Zij is nu nog werkzaam op een school in Oostermeer. Esther gaat vanaf 4 oktober les geven in groep 7 

naast Juf Lian. Esther was het liefst direct na de zomervakantie begonnen maar ze had nog een opzegtermijn 

op de andere school. 

Naast het lesgeven gaat ze ook leerlingen ondersteunen en een rol spelen in de kwaliteitszorg.  

In een volgende infobrief zal ze zich voorstellen.  

 

 

Woensdag 22 september studiedag Trijewiis: kinderen VRIJ 
Het team heeft samen met de teams van De Diamant, De Wiksel en De Frissel een 

studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 

 

Maandag 27 september personeelsdag Adenium: kinderen VRIJ 
Adenium organiseert jaarlijks een personeelsdag voor alle medewerkers van de holding. 

Alle kinderen kunnen genieten van een lesvrije dag en dus een lekker lang weekend! 



Ouderavond IEP Leerlingvolgsysteem 
Afgelopen woensdag was er na lange tijd eindelijk weer een 

ouderavond. Op deze ouderavond kregen de ouders 

voorlichting over het nieuwe leerlingvolgsysteem van IEP. 

Met dit volgsysteem heeft De Leister Igge in het afgelopen jaar ervaring opgedaan en Pepijn Dousi 

(trajectbegeleider) heeft de ouders op een inspirerende manier meegenomen in het verhaal rond het 

waarom en hoe. 

Samen met deze infobrief ontvangt u de powerpoint van de presentatie die Pepijn gaf. U kunt het thuis dan 

nog een rustig bekijken en wellicht is er voor de ouders die niet aanwezig waren ook nog wat uit te halen.  

 

 

Wie o wie? 
                              

                 De schoolcommissie zoekt nieuwe leden! 

 

 
De schoolcommissie is op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij allerlei 

zaken rondom de school en de leerlingen. Opgave kan bij juf Alyanne of via mail naar Loes, 

loes.boonstra@pcbosmallingerland.nl 

 

 
Schoolreizen  
Volgende week dinsdag 21 september gaan groep 7 en 8 op schoolreis naar 
Slagharen. De informatie hierover kunt u teruglezen in de vorige 
informatiebrief. 
Donderdag 23 september gaan de groepen 4-5 en 5-6 op schoolreis naar 
Duinen Zathe. Informatie krijgt u van de leerkrachten. 
Een week later gaan de groepen 1, 2-3 naar Sanjes Safari. Ook praktische 
informatie over deze dag krijgt u van de leerkrachten. 
We wensen alle leerlingen een superleuke dag met elkaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bloembollenverkoop door groep 1 t/m 6 
Jantje Beton lotenactie door groep 7 
Kinderpostzegelactie door groep 8 vanaf 29 september 
In deze periode zult u vast wel eens een leerling aan de deur krijgen met de vraag of u bloembollen wilt 
kopen of lootjes wilt kopen. Van beide acties gaat 50% naar de organisatie en de andere 50% is bestemd 
voor de inrichting van ons schoolplein. 
We hopen dat u heel veel bloembollen koopt, niet alleen voor materiaal van het plein maar ook om onze 
dorpen kleurrijke tuinen te bezorgen in het voorjaar. Ook de lotenactie bevelen van harte bij u aan. Wie 
weet wint u een leuke prijs. 

mailto:loes.boonstra@pcbosmallingerland.nl


De opbrengst van de kinderpostzegelactie behoeft eigenlijk geen nadere toelichting; sinds 1948 wordt deze 
actie in heel Nederland gehouden. Basisschoolkinderen zetten zich in zodat andere kinderen het beter 
krijgen! 
 
 

Doe gratis mee met Junior Energiecoach 
"Want met energie kun je lachen" 
Junior Energiecoach is een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin. Je leert er 
van alles over energie, geld en het milieu en het is ook nog eens goed voor je 
portemonnee. Gedurende vijf weken ontdekken kinderen (7-12 jaar) en hun 
ouders dat thuis energie besparen niet ingewikkeld, saai of duur hoeft te zijn. Zo ga 
je op lampenjacht en op stekkerexpeditie en valt er elke week een prijs te winnen. 
Ook zijn er ieder week nieuwe filmpjes met het van TV bekende Varkentje Rund. 
Meld je nu aan! 
Ben je enthousiast en wil je meedoen? Schrijf je dan voor 1 oktober in op www.juniorenergiecoach.nl  
In de week van 2 oktober ontvang je het startpakket thuis. De start is op 8 oktober. 
Deelname is gratis voor inwoners van de gemeente Smallingerland. 
Kijk ook even naar de bijlage bij deze informatiebrief. 
 
 

Kinderbijbelfeest  
De organisatie van het kinderbijbelfeest laat alvast weten dat donderdag 21 oktober (herfstvakantie) alle 
kinderen (in één grote groep voor de groepen 1 t/m 8) zijn uitgenodigd voor het kinderbijbelfeest met de 
voorstelling van Professor Cool. 
Tijd: 13.00 – 14.30 uur. 
Iedereen krijgt binnenkort een uitnodiging. 
 
 

 
Henk de Vries, 

directeur De Leister Igge 

 
 
Bijlagen: -powerpoint leerlingvolgsysteem IEP (ouderavond 15 september jl.) 
                 -flyer Foodwalk in De Peinder Mieden 
    -Junior Energiecoachfolder 
 
 
 

http://www.juniorenergiecoach.nl/

