NUMMER 8, 10 december 2021

Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas is inmiddels alweer het land uit. De cadeautjes zijn uitgedeeld en nu kunnen we ons gaan richten
op Kerst. Dit jaar zitten er tussen Sinterklaas en kerst drie weken. Dat geeft enige ruimte om de overgang
wat meer geleidelijk te laten verlopen. De klassen zijn deze week ingericht en de stemming komt er al aardig
in. Helaas kunnen we het kerstfeest dit jaar door Corona niet samen vieren. Elke klas viert op 23 december
het kerstfeest in de eigen groep met een lunch, liedjes, kerstverhaal etc. U heeft deze week een oproep
gekregen om uw kind een onderdeel van de lunch mee te geven.
We hebben ook nog een alternatieve datum voor het geval het kabinet onverhoopt beslist om de
kerstvakantie te vervroegen. We willen niet net als vorig jaar verrast worden.
Wat betreft de Coronagevallen op onze school kan ik zeggen dat we in de afgelopen periode een zeer
beperkt aantal leerlingen hebben gehad met corona en dit heeft niet geleid tot verdere verspreiding. Daar
zijn we erg blij mee. Volgens mijn inschatting worden kinderen al snel thuisgehouden als er klachten zijn en
ook snel getest. De berichtgeving hierover van ouders naar de school gaat goed. De aangescherpte regels
worden goed nageleefd. Veel kinderen in groep 6 t/m 8 dragen bijvoorbeeld een mondkapje. Ik wil u dan
ook bedanken voor uw medewerking en begrip want op deze manier kunnen we het aantal groepen dat in
quarantaine moet tot een minimum beperken.
Alle kinderen van groep 6 t/m 8 hebben deze week 4 zelftesten meegekregen. In de laatste week voor de
kerstvakantie krijgen ze er nog twee. We hopen natuurlijk dat u deze gebruikt maar mocht u hier geen
gebruik van maken wilt u dat dan bij de leerkracht kenbaar maken. We kunnen dan de testen aan anderen
geven en hoeven de volgende keer minder te bestellen.
De laatste informatie m.b.t. coronamaatregelen en beslisboom kunt u vinden op onze eigen website
www.swsdeleisterigge.nl
In de laatste week voor de kerstvakantie ontvangt u de laatste infobrief van 2021.

Trefwoord
Verrassend (week 50 en 51)
Inhoud: Over hoe we omgaan met verrassingen in ons leven. En wat het betekent
om elkaar te kunnen verrassen.
Het gaat deze weken over de verhalen van o.a. Maria die een verrassend bericht
krijgt en die een verrassend bericht voor Elisabet heeft. Zacharias en Elisabet
krijgen op hun beurt ook een blijde verrassing. In het veld krijgen de herders
tenslotte wel een heel verrassend bericht van het engelenkoor.

Voorstellen: juf Annemarie Kars
Aan alle ouders/verzorgers/collega’s,
Ik zal mij even voorstellen: Mijn naam is Annemarie Kars-Landman.
Vanaf 29 november sta ik voor de groep 4/5 zolang juf Joyce haar
zwangerschapsverlof duurt. In 1979 ben ik begonnen in het onderwijs.
De langste periode in Oudwoude en Harkema. De laatste 4 jaar heb ik
vervangen op verschillende scholen. Ik ben getrouwd (met de neef van
Jan Wander Kars) en woon nu samen met mijn man in Oudwoude. We
hebben 2 kinderen, een jongen (Wander) en een meisje en één
kleinzoon. Ik vind de Leister Igge een prachtige school en een fijne plek
om te werken. Mijn grootste hobby is muziek. Zelf veel gespeeld in
orkestjes en nu zing ik in een popkoor. Ik hoop op een plezierige
periode in Opeinde. U mag gerust eens komen kennismaken na schooltijd. Dus tot ziens op school!

Laatste vrijdag
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie willen we met de kinderen kerststukjes maken.
Daarvoor nemen alle kinderen zelf een potje/bakje mee met een stukje oase, een kaars en indien mogelijk

wat kerstgroen en een snoeischaartje ( met naam )
Wij zorgen voor gezelligheid, decoratie en wat lekkers.

Op deze vrijdag mogen de kinderen wanneer ze die hebben allemaal een lekker “foute” kersttrui aan .

We hebben er zin in !

Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge

