NUMMER 13, 11 MAART 2022

Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we vanaf de voorjaarsvakantie al weer twee weken op weg. De ontwikkelgesprekken zijn
afgerond en ik hoop dat u samen met uw kind goede gesprekken hebt gehad met de leerkracht.
De meeste regels rond de Corona zijn na de voorjaarsvakantie opgeheven en dat voelt als een soort
‘bevrijding’. Echter onze zorgen zijn nu verplaatst naar de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog houdt ons
allemaal bezig. Ook de kinderen hebben hier veel vragen over en in de klassen wordt hier op gepaste wijze
aandacht aan besteed. In heel het land worden acties gevoerd om de (gevluchte) inwoners van Oekraïne te
helpen. Ook SWS De Leister Igge doet hieraan mee. U heeft de berichtgeving hierover gisteren kunnen lezen.
Op deze manier kunnen we toch de nodige hulp bieden. We hopen dan ook op uw steun en medewerking.
In de afgelopen weken is er weer begonnen met de renovatie van het schoolplein. De speelobjecten voor de
onderbouw zijn geplaatst en de heggen en platanen zijn geplant. Kinderen van groep 7, 8 en ouders
ontzettend bedankt voor de hulp!
Nu is het nog wachten op het herstraten van de tegels. Dit laat (te) lang op zich wachten maar we zijn
afhankelijk van het weer en het stratersbedrijf. Er is toegezegd dat volgende week het plein wordt
afgemaakt. Daar rekenen we op!
Daarna wordt het plein schoongemaakt en zullen er diverse belijningen en spellen op het plein worden
aangebracht. Ook worden er een podium en bankjes geplaatst. Hierbij zullen we naar verwachting nog wel
hulp van ouders nodig hebben.

Voor meer foto’s, zie onze website bij nieuws en foto’s

In een vorige infobrief heeft u kunnen lezen over de leerlingenraad en hebben ze zich voorgesteld. Hierbij
nog een foto van de raad.
Op dit moment zijn ze bezig met het bekend maken van de raad binnen de school en het plaatsen van een
ideeënbus.

Op de foto van achter naar voren: Jenthe v.d. Velde(6) (penningmeester), Yente-Mare Postma (7)
(secretaris), Jesse-David Zijlstra (8) (voorzitter), Jurre van Houten (8), Jochem Burggraaff (6) en Wilco
Feenstra (7).

Nieuwe wereldburger
Juf Joyce van Weerden (groep 4/5) is op 1 maart bevallen van een zoon, Mees Ryan.
Van harte gefeliciteerd!! We wensen Juf Joyce, haar man Patrick en Kai, Milou en Mees Ryan een hele fijne
tijd! Geniet van dit moment!

Trefwoord
BIJZONDERE ONTMOETINGEN (week 11, 12)
Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een ontmoeting een bijzondere
betekenis kan geven.
NIEUW LEVEN (week 13 t/m 15)
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan worden.

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

