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Beste ouders/verzorgers,
In de afgelopen weken zijn in groep 3 t/m 8 de IEP toetsen afgenomen. Voor ons is dit het tweede jaar dat
we met deze nieuwe toetsen werken. Komende woensdag 9 februari is er een teamvergadering waarin we
de uitkomsten met elkaar bespreken. Deze dag zijn de kinderen vrij.
Leerkrachten analyseren dan de uitkomsten en bekijken welke kinderen nog extra leertijd nodig hebben of
welke lesonderdelen nog extra aandacht nodig hebben. Na de voorjaarsvakantie zijn de
ontwikkelgesprekken met kinderen en ouders. U krijgt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. Voor de
voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen het rapport mee. Een aantal kinderen heeft door afwezigheid
(corona) niet alle toetsen kunnen maken en hierdoor is het mogelijk dat het rapport niet compleet is.
Kinderen maken echter tussendoor ook zgn. methode gebonden toetsen en ook die geven een beeld van
hoe uw kind ervoor staat.

Leerlingenraad
Dinsdag is voor het eerst de leerlingenraad van onze school bij elkaar geweest. Helaas was één leerling niet
aanwezig maar de leerlingen hebben alvast een eerste ontmoeting met elkaar gehad. Zij stellen zich zelf
hieronder aan u voor.
Samen met deze infobrief ontvangt u meer informatie over de rol en taken van de leerlingenraad.
We zijn erg blij dat we op deze manier leerlingen een stem kunnen geven bij beslissingen die op onze school
genomen worden en dat leerlingen in de gelegenheid zijn om zelf ook ideeën in te brengen.
Dit is een belangrijk onderdeel van de kerndoelen burgerschap.

Wat zit er in het trommeltje?
Door het continurooster zijn alle kinderen de gehele dag op school
en nemen ze allemaal lekkere dingen mee voor de pauze rond 10
uur en de lunch. Natuurlijk is het goed dat kinderen lekkere dingen
meenemen en alles opeten. Maar zijn al die lekker dingen ook
gezond?
We zien grote verschillen in wat kinderen meenemen van thuis: van
heel gezond tot heel ongezond. We willen daarom graag uw
aandacht vragen voor wat de kinderen meenemen naar school voor
de ‘pauzehap’ en de lunch. Kijk nog eens goed wat er in het
trommeltje van uw kind zit. Snoep of chips, een dikke koek mee is lekker… maar is niet zo gezond en heeft
zeker niet onze voorkeur. Dit geldt ook voor boterhammen met alleen zoetigheid. Kinderen zien ook bij
elkaar wat ze meenemen en dit geeft, zo horen wij, soms thuis wel eens discussie.
Daarom onze dringende verzoek om weer meer aandacht te besteden aan wat er in het trommeltje meegaat
naar school. Verantwoord en gezond?!
Ditzelfde geldt overigens ook voor de verpakkingen. Met name het drinken. Geen pakjes maar een goed
afgesloten beker is ons dringende advies!
Ideeën voor een gezonde lunch en pauzehap kunt u vinden op:
Eten meegeven naar de basisschool | Voedingscentrum
Alvast dank voor uw medewerking.

Protocol Corona basisonderwijs
Het protocol dat wij in onze school hanteren m.b.t. de regels/afspraken rond corona is het landelijke
protocol. Dit protocol wordt regelmatig aangepast. Op onze website https://www.swsdeleisterigge.nl/ staat
altijd de meest recente versie. Helaas is de beslisboom niet meer actueel en daarom staat die er niet meer
op. Zodra er weer een nieuwe is plaatsen we ook die.
In dit nieuwe protocol zijn de quarantaineregels versoepeld. Kinderen hoeven niet meer thuis te blijven als
er in het gezin iemand is met Corona en ze zelf geen klachten hebben. We zouden het echter wel op prijs
stellen als u aan de school doorgeeft wanneer er thuis gezinsleden Corona hebben. Op deze manier kunnen
we enigszins monitoren hoe het rondom onze school is gesteld met Corona.

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.

Trefwoord
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.

Zwemles
Vanaf volgende week gaan we weer naar De Welle voor zwemlessen.
Wel blijven we de ‘bubbels’ hanteren, dus groep 3 en 4 zwemmen
hebben om de beurt zwemles.
Groep 3: dinsdag 8 februari (let op: gekleed zwemmen!)
Groep 4: dinsdag 8 maart (ook dan: gekleed zwemmen!)

Kerstbomenopbrengst
We kwamen er zelfs mee op Omrop
Fryslân! De gemeente Smallingerland
telde uiteindelijk maar liefst 85
ingeleverde kerstbomen die ons
schoolcommissielid Samantha in
ontvangst mocht nemen.
Samen met een bonus leverde dit € 76,65
op.
Het was een leuke actie die voor
herhaling vatbaar is.
De opbrengst komt ten gunste van de
pleininrichting.

11 februari: warme truien dag !
11 februari is het warme truiendag.
Als school willen we graag ons steentje bijdragen aan een beter
milieu,
daarom doen we mee aan deze landelijke actie-dag.
Trek een lekkere warme trui, onesie, joggingpak…..of ??
Kleed je lekker warm aan!
Met elkaar dragen we bij aan een gezonder klimaat, doe jij ook mee??

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