NUMMER 6, 5 november 2021

Beste ouders/verzorgers,
Coronamaatregelen
Na een hoopvolle start na de zomervakantie zien we dat de situatie rond Corona in de scholen weer
verslechterd. Bij scholen om ons heen worden klassen naar huis gestuurd en zijn er medewerkers die
ondanks vaccinatie toch corona hebben opgelopen: een zorgelijke situatie. Afgelopen dinsdag was de
persconferentie en zijn een aantal maatregelen weer aangescherpt. Wat voor gevolgen dit heeft voor onze
school gaan we komende maandag bespreken in de Medezeggenschapsraad (MR).
Mochten de regels rond corona ook op De Leister Igge worden aangescherpt dan hoort u dat zo spoedig
mogelijk.

Ziekte en vervanging
In een eerdere infobrief heb ik al eens aangegeven dat er op dit moment bijna geen vervangers meer zijn bij
ziekte van leerkrachten. Deze situatie is niet veranderd en met de winter voor de deur en de toename van
coronabesmettingen is de kans groot dat er ook op De Leister Igge geen vervanging mogelijk is.
We hebben een escalatieladder waarin wordt aangegeven wat te doen bij ziekte en vervanging:
-mocht een leerkracht zich ‘s morgens ziekmelden, dan zullen de groepen 4 t/m 8 de eerste dag
opgevangen worden in de andere groepen. Leerkrachten hebben hiervoor een verdeling gemaakt.
-voor de groepen 1, 2/3 is dit niet verstandig. Ouders van deze groepen krijgen bij ziekte ’s morgens
tussen 7 uur en half 8 een Parro-bericht waarin wordt gemeld dat de kinderen thuis of elders
opgevangen moeten worden omdat er op school geen vervanging is voor de zieke leerkracht.
-bij meerdere zieke leerkrachten kunnen we ook de andere groepen de eerste dag niet meer
opvangen en zullen ook deze ouders ’s morgens een app krijgen.
Het is dus erg belangrijk om ervoor te zorgen dat u alle dagen van de week een achterwacht paraat heeft als
u zelf uw kind thuis niet kunt opvangen.

Binnenkomst groep 1,2 en 3
Vanaf de herfstvakantie is de binnenkomst van kinderen in de onderbouw aangepast. We zijn weer
teruggegaan naar de situatie van voor de corona. In de afgelopen twee weken hebben we kunnen ervaren
hoe dit gaat en hebben we geconstateerd dat het anders verloopt dan voorheen. De reden hiervan is dat
groep 2/3 dit jaar in het hoeklokaal is gesitueerd en dat er nu een opstopping ontstaat bij de deur van dit
lokaal. Ouders blijven bij de deur staan en wachten daar tot de kinderen hun tassen en jassen hebben
opgeborgen.

Deze situatie is niet wenselijk en in overleg met het team kiezen we er nu voor dat alleen de ouders van
groep 1 de kinderen naar het lokaal brengen. De kinderen van groep 2 en 3 mogen ook eerder binnenkomen
maar gaan zonder hun ouders naar binnen. Wij zorgen ervoor dat er vanaf 20 over acht een teamlid bij de
deur staat om (wanneer dat nodig is) de kinderen te begeleiden naar de klas.

Trefwoord
Onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord behandelt in deze weken onderstaand thema met
spiegelverhalen en bijbelverhalen. De bijbelverhalen gaan over Naäman.
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.

Schoolplein
Zoals u heeft kunnen zien zijn in de herfstvakantie een aantal ouders samen met de schoolcommissie druk in
de weer geweest om het schoolplein klaar te maken voor speelobjecten die besteld zijn. Het is nog niet
helemaal af. Komende week worden de ontbrekende tegels gelegd en in kerstvakantie wordt er nog een
stukje gras toegevoegd en het plein verder geëgaliseerd. Helaas zit er een erg lange levertijd op de
speelobjecten. Voor de kleuters komt er een speelhuisje, benzinepomp en bushalte en wordt er belijning
aangebracht op het plein.
Voor de oudere kinderen komt er ook nog een verplaatsbaar spelattribuut….wat dat is, is nog een
verrassing!
Tevens is het plein voor de fietsen gerealiseerd. Binnenkort worden er een aantal beugels geplaatst
waardoor ook de fietsen die geen stander hebben in de rij geplaatst kunnen worden.
Vanaf deze plaats wil ik de schoolcommissie en vrijwilligers die in de afgelopen vakantie bezig zijn geweest
met deze herinrichting ontzettend bedanken voor hun inzet. Met deze inzet hebben we geld kunnen
besparen en met dit geld weer wat meer dingen voor de kinderen aan kunnen schaffen.

Dammen
In de hal bij de hoofdingang staat een vitrine met wedstrijdbekers. Ik weet niet of u die al
eens bekeken heeft maar wat u dan wellicht opgevallen is, is dat er veel bekers staan die
te maken hebben met dammen. De school heeft tot 2019 altijd meegedaan aan
kampioenswedstrijden dammen en de resultaten waren niet onfortuinlijk. In het laatste
schooljaar 2018-2019 is De Leister Igge nog Fries damkampioen geworden. Dit alles onder leiding van Hielke
Scholte en Joop de Vries, oud leerkracht. Samen met deze infobrief ontvangt u een oproep van Joop voor
nieuwe damkandidaten. We pakken dit dus weer op en bevelen dit van harte aan.

Kerstspullen
Het duurt nog even maar over vijf weken zitten we in de kerstsfeer. Om die
sfeer ook op De Leister Igge te creëren is er behoefte aan kerstspullen. De
spullen die wij zelf hebben zijn oud en/of versleten. Nu kunnen we natuurlijke
nieuwe gaan kopen maar wellicht heeft u thuis nog goede, mooie, sfeervolle
en bruikbare kerstspullen staan die u toch niet meer gebruikt. Dat mag alles
zijn zoals kerstslingers, kerstballen, kerstbomen, kerstattributen,
kerstverlichting enz enz.
U kunt deze spullen in een doos naar school brengen en neerzetten in het
kantoor van de directie bij de ingang.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, ook namens de schoolcommissie
want zij gaan die spullen gebruiken voor de versiering in en rond de school.

Studiedag Trijewiis 10 november
Woensdag 10 november is onze tweede studiedag van Trijewiis. Op deze dag ontmoeten de leerkrachten en
directies van De Diamant, De Wiksel, De Frissel en De Leister Igge elkaar weer om kennis op te doen rondom
ons schoolconcept ‘Leren zichtbaar maken’ (visible learning). Deze studiedag wordt gehouden in ‘Nieuw
Allardsoog’. De kinderen zijn deze dag vrij.

Bibliotheek

Hulp gevraagd!
Beste ouders, grootouders, vrienden, vriendinnen..............en overige bekenden.

Wij zijn dringend op zoek naar iemand die ons twee keer in de week een paar uurtjes per dag kan komen
helpen in onze schoolbibliotheek.
Deze twee dagen mag uiteraard door verschillende mensen ingevuld worden, en het mogen er ook twee
man/vrouw per keer zijn, voor de gezelligheid altijd leuk.
De groepen 1 tot en met 5 mogen elke week nieuwe boeken uitzoeken in de school bibliotheek, ze leveren
dan hun oude boeken weer in en lenen nieuwe.
Omdat het wenselijk is dat er een volwassene is die dit proces begeleidt zijn wij op zoek naar u!
De taken zijn: de kinderen begeleiden, zorgen dat de boeken weer op de juiste planken terechtkomen na het
inleveren en het netjes houden van de Bieb. Als vergoeding: veel lol en een lekker bakje koffie/thee.
Dussss....heeft u een aantal uurtjes per week over? Meld u dan snel aan om te komen helpen, de ochtenden/
middagen gaan in overleg met de leerkrachten van de desbetreffende groepen.
U kunt zich aanmelden bij juf Inge
inge.postma@pcbosmallingerland.nl

Namens ons hele team en de kinderen natuurlijk hartelijk dank!

Sint Maarten
Donderdag 11 november is het weer zover, het is Sint Maarten. Op school wordt druk geprikt, geknipt en
geplakt. De lampionnen worden prachtig!
Op donderdag 11 november gaan we met de kinderen van de groepe 1 t/m 6 een
lampionnenoptocht houden op school. Daarna mogen ze de lampion mee naar huis
nemen om ’s avonds langs de deuren te gaan.
De kinderen mogen hun lampionstokje voorzien van naam op maandag of dinsdag alvast
meenemen voor het oefenen.
Op donderdag graag een extra tas meenemen om de lampion in te vervoeren.

Bestelde bloembollen uitdelen door groep 1 t/m 6
De zakjes bloembollen worden 8 of 9 november op school geleverd. De leerlingen
krijgen in de loop van de week hun bestellijst samen met de bestelde zakjes mee naar
huis.
Wilt u uw kind hiervoor maandag 8 november alvast een plastic tas mee naar school
geven? We bedoelen een gewone plastic boodschappentas (zonder naam, uw kind
krijgt niet specifiek zijn/haar tas terug).

Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge
Bijlage:
- Info dammen

