NUMMER 10, 21 januari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we al weer twee weken aan de slag na de kerstvakantie. Deze week zijn de kinderen begonnen
met het maken van de IEP toetsen en ook de komende weken zullen nog toetsen worden afgenomen. We
zijn erg benieuwd naar wat de uitkomsten van deze toetsen zijn. Vorig jaar zijn we gestart met de IEP
toetsen - daarvoor hadden we CITO -, dus dit jaar kunnen we echt vergelijken met vorig jaar. Helaas hebben
de kinderen een week voor de kerstvakantie moeten missen i.v.m. de schoolsluiting maar het is niet te
verwachten dat dit invloed heeft op de toetsen. Na de voorjaarsvakantie zijn de voortgangsgesprekken
gepland en we hopen dat we u dan als ouders weer fysiek kunnen ontmoeten en de resultaten samen met
uw kind kunnen bekijken.
Wat betreft de coronamaatregelen zijn er op dit moment nog geen aanpassingen die leiden tot meer ruimte
in de school. De zgn. cohortering is nog steeds van kracht en ouders mogen de school nog niet bezoeken.
Het meest recente protocol van deze week staat op onze website.
Wat het schoolzwemmen betreft gaan we komende week een beslissing nemen over hoe en wanneer we dit
weer gaan voortzetten. Vanaf 31 januari is het zwembad weer open en is er weer enige ruimte in de regels.
De studiedag van Trijewiis is nu al twee keer verplaatst i.v.m. de coronamaatregelen. Er is wel weer een
nieuwe datum gepland op woensdag 9 maart. Houdt u er rekening mee dat de kinderen deze dag vrij zijn.
Natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.
Tot slot nog even een berichtje m.b.t. mijn persoonlijke situatie. De afgelopen twee weken mocht ik mijn
been niet belasten en kon ik niet op school zijn. Inmiddels mag ik voorzichtig op mijn been staan en wat
lopen met krukken; het been moet echter nog gestrekt blijven.
Omdat ik hierdoor wat meer mobiel ben zal ik dan ook proberen om in de komende weken een paar dagen
op school te zijn.

Trefwoord
GROEIEN (week 2 t/m 4)
Over groeien in kennis, in mogelijkheden, in ambities en dromen, over groeien als mens. Over wat groei doet
met mens en wereld, over grenzen aan de groei.
BEWONDEREN (week 5 t/m 7)
Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering van mensen kan
betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare.

Woensdag 9 februari zorgvergadering
Ter herinnering: het team heeft 9 februari een zorgvergadering zoals ook op de schoolkalender staat
aangegeven; de kinderen zijn dan de hele dag vrij.

Nationale Voorleesdagen

Nationale voorleesdagen 2022
Op donderdag 26 januari starten de Nationale voorleesdagen 2022.
Kunnen lezen is belangrijk voor kinderen, dat leren ze op school maar natuurlijk
ook thuis.
Voorgelezen worden is belangrijk voor kinderen, het vergroot de woordenschat en
taalvaardigheid en helpt hen de wereld om zich heen goed te leren begrijpen.
Op school wordt ook veel voorgelezen, we vinden dat belangrijk (en erg leuk om te doen natuurlijk).
Wij doen dan ook van harte mee met de voorleesdagen waarin dit jaar het prentenboek “maar eerst ving ik
een monster “centraal staat, het komt ook vast voorbij in de groepen…

We starten de voorleesdagen op een leuke manier, maar die houden we nog even geheim…u hoort er van de
kinderen vast meer van.
De kinderen mogen hun lievelings (voor)leesboek meenemen om daar in de groep over te vertellen wanneer
ze dat leuk vinden.
We wensen iedereen in elk geval heel veel voorleesplezier!

Hartelijke groet Team de Leister Igge

Met vriendelijke groet,
Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge

