NUMMER 5, 15 oktober 2021

Beste ouders/verzorgers,
Het eerste deel van het schooljaar zit er alweer op, morgen begint de herfstvakantie. In de afgelopen weken
is er in de klas veel aandacht besteed aan groepsvorming, regels en sociale ontwikkeling. Dit noemen we de
gouden weken en iedereen is nu gewend aan ‘de nieuwe omgeving’ en leerkracht. Ondertussen is natuurlijk
ook het leren doorgegaan en hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 kennis kunnen maken met de nieuwe
rekenmethodes ‘Semsom’ en ‘Wereld in Getallen 5’. Het is even wennen maar ik krijg positieve signalen.
Vorige week is de kinderenboekenweek begonnen met als thema ‘worden wat je wil’. Veel beroepen
stonden centraal en ouders kwamen enthousiast vertellen over hun werk, van militair tot schoonmaak. Fijn
om te ervaren dat na een moeizame coronaperiode dit weer kan. Donderdag was de finale van de
voorleeswedstrijd. In de bijlage bij deze infobrief meer hierover.
Dat ouders weer meer betrokken kunnen worden bij het reilen en zeilen van de school is fijn en daar maken
we dan ook dankbaar gebruik van. Zo zijn de ‘luizenpluizers’ weer actief en gaat de schoolcommissie samen
met een grote groep ouders aan de slag met het schoolplein. Door allerlei omstandigheden is de tweede
fase van de renovatie van het schoolplein steeds uitgesteld maar nu gaat het dan echt gebeuren. Zo wordt
het plein voor de fietsen gerealiseerd en wordt er een begin gemaakt met de aanleg van het nieuwe
kleuterplein. In de winterperiode zullen attributen geplaatst worden en zal alles verder worden aangekleed
met meer groen. Uiteindelijk hopen we rond de voorjaarsvakantie ons droomplein voor een groot deel te
hebben gerealiseerd.
Zoals in de vorige infobrief al is aangekondigd gaan we voor wat betreft de binnenkomst na de
herfstvakantie weer naar de situatie van voor de Corona. Dit betekent dat de ouders van groep 1, 2 en 3 de
kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen brengen via de centrale ingang van het plein. Een aantal minuten
voordat de school begint gaat de eerste bel. De kinderen van groep 4 t/m 8 worden opgehaald door de
groepsleerkracht. De ouders van groep 1 t/m 3 verlaten dan uiterlijk het lokaal en gaan via de hoofdingang
(Healwei) naar buiten. Dit voorkomt opstoppingen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en kunnen de lessen
beginnen. Om 14.00 uur gaan ook alle kinderen weer via de centrale in/uitgang van het plein naar buiten.
Het zal eerst wel weer even wennen zijn maar als iedereen meewerkt wordt het als snel weer normaal.
Tot slot wens ik u namens het team een hele fijne herfstvakantie en we zien elkaar weer op 25 oktober!

Trefwoord
Onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord behandelt in deze weken onderstaand thema met
spiegelverhalen en bijbelverhalen. De bijbelverhalen gaan over Salomo en over Naäman.
Slim (week 40 t/m 43)
Inhoud: Over verstandig en onverstandig handelen. En hoe er soms meer nodig is dan alleen gezond
verstand als het om levensvragen gaat.

Krijgen (week 44 t/m 46)
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat het
leven je toebedeelt.

Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd
In de bijlage leest u een leuk verslag van de kinderboekenweek.

Bloembollenverkoop door groep 1 t/m 6
We hebben de eindopbrengst van de bloembollenactie doorgekregen. De leerlingen
van groep 1 tot en met 6 hebben voor € 2.530,00 bloembollen verkocht; 50% is
bestemd voor de pleininrichting. Dit betekent dat we € 1.265,00 hieraan kunnen
besteden.
De bollen worden t.z.t. op school bezorgd. De leerlingen krijgen die vervolgens weer
mee om (aan de hand van hun bestellijst) uit te delen.
Groep 7 heeft loten van de Jantje Betonactie verkocht. Deze actie is inmiddels ook afgelopen. Zodra we
hiervan de eindopbrengst krijgen laten wij u dit uiteraard ook weten.

Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge

Bijlage:

-

Verslag kinderboekenweek en voorleeswedstrijd

