NUMMER 4, 1 oktober 2021

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 4 oktober hanteren we de aanvangstijden van de school wat strikter, zodat de lessen op tijd
kunnen beginnen. In de praktijk betekent dit dat om 8.25 uur de eerste bel gaat en de leerkrachten de
aanwezige kinderen mee naar binnen nemen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.
Voor de kleutergroepen betekent dit dat de buitendeur om 8.30 uur gesloten wordt.
Na de herfstvakantie gaan we weer terug naar de situatie van voor de Corona. De ouders van de
kleutergroepen mogen dan de kinderen vanaf 8.20 uur via de gezamenlijke pleiningang naar de klas
brengen. Maar ook dan sluit de klasdeur om 8.30 uur.
In de infobrief voor de herfstvakantie zullen we u hier nader over informeren.

Trefwoord
Onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord behandelt in deze weken onderstaand thema met
spiegelverhalen en bijbelverhalen. De bijbelverhalen gaan over Salomo.
Slim (week 40 en 41)
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond
verstand als het om levensvragen gaat.

Kinderboekenweek
Volgende week woensdag 6 oktober start de kinderboekenweek!
Het thema is dit jaar : worden wat je wil!
Om de boekenweek feestelijk te openen hebben we bedacht dat iedereen deze dag verkleed naar school mag
komen, het leukst zou zijn passend bij het thema (dus misschien een leuke beroeps outfit?).
We starten de activiteiten met elkaar op het plein ( bij droog weer ) en daarna in kleinere groepjes in en
rond de school.

De rest van de week gaan we lekker veel lezen, bezig met schrijvers en boeken en
natuurlijk voorlezen tijdens de voorrondes en de voorleeswedstrijd.
We hopen op een lee(s)rzame week !

Bloembollenverkoop door groep 1 t/m 6
Jantje Beton lotenactie door groep 7
Kinderpostzegelactie door groep 8 vanaf 29 september
De bloembollenactie is nog volop in gang. Hebt u al bloembollen besteld?
Loten voor de Jantje Beton-actie kunt u tot 10 november alleen nog online kopen. Via Parro hebt u hiervoor
een link ontvangen. De leerlingen van groep 7 hebben hun lotenboekjes inmiddels ingeleverd op school
(toch vergeten: dan kan dit nog tot dinsdag 5 oktober).
Woensdag is de kinderpostzegelactie van start gegaan. 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!

Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge

Bijlagen met activiteiten in de herfstvakantie:
-kinderbijbelfeest
-sportbedrijf Drachten

