NUMMER 15, 8 APRIL 2022

Beste ouders/verzorgers,
Nog twee weken en dan is het alweer meivakantie. Op het moment dat ik dit schrijf doet het weer niet
denken aan mei maar eerder aan november, het lijkt wel herfst. Na een paar prachtige weken is het nu even
echt Hollands weer met gematigde temperaturen en veel regen. Wat dit laatste betreft een opmerking over
het halen en brengen. Bij regenachtig weer worden veel kinderen met de auto gebracht en ontstaan er
onveilige situaties doordat kinderen uit de auto worden gezet vlakbij de
in- en uitgangen. Dit is niet de bedoeling. Brengt u uw kind met de
auto naar school, parkeer de auto dan op de parkeerplaatsen bij het
sportveld en breng of haal indien nodig uw kind naar of van het plein.
Op deze manier blijft het veilig voor overstekende kinderen en fietsers.
Alvast dank voor uw medewerking.

Paasviering
In de komende weken zijn er nog een aantal bijzondere activiteiten. Volgende
week donderdag vieren we Pasen op school. Dit keer weer met alle groepen
samen. In de afgelopen twee jaar was dit door Corona niet mogelijk. We
beginnen deze dag met het zoeken van paaseitjes in de school, daarna is er een
gezamenlijke viering waarin alle groepen een onderdeel verzorgen. Na de
viering gaan we op het plein starten met een wedstrijd ‘eitje tik’. Fijn dat we nu
weer op deze manier samen Pasen mogen vieren.
Goede Vrijdag en Paasmaandag zijn de kinderen vrij.

Koningsspelen
In de week na Pasen zijn er op vrijdag de Koningsspelen. U heeft hier deze week al eerder bericht over
gehad waarbij ook uw hulp wordt gevraagd bij de activiteiten van die dag.

Ouderenquête
In de vorige infobrief stond de volgende oproep:
‘Ouderenquête
Twee jaar geleden vlak voor de coronapandemie begon hebben we een ouderenquête uitgezet over hoe
ouders het onderwijs en de veiligheid op school ervaren. We zijn nu twee jaar verder en willen wederom
graag weten hoe tevreden u bent met SWS De Leister Igge. We willen u daarom vragen om een korte
vragenlijst in te vullen. Door op onderstaande link te klikken start de vragenlijst. Uw antwoorden blijven
anoniem. De ouderenquête kan ingevuld worden t/m 10 april.’
Tot nu toe zijn er te weinig respondenten om een goed beeld te krijgen van hoe de ouders van De Leister
Igge het onderwijs en de school ervaren. Daarom nogmaals de oproep om de enquête in te vullen. Dat kan
door te klikken op onderstaande link.
Link ouderenquête

Formatie
Komende maandag is er een vergadering van de medezeggenschapraad van onze
school. Op deze avond bespreken we onder meer de zgn. ‘formatie’ van onze
school. Op basis van het aantal leerlingen volgend schooljaar krijgen we financiële
middelen voor het betalen van de leerkrachten. Op basis van deze financiële
middelen kunnen we bepalen met hoeveel groepen we volgend jaar kunnen werken
en hoeveel er nog overblijft om ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen en
leerkrachten. Dit jaar zijn we hier vroeg mee en weten we al voor de meivakantie
hoe het er volgend schooljaar uit gaat zien voor wat betreft de groepen en leerkrachten.
Ik hoop u dan ook in de volgende infobrief te kunnen informeren over hoe het er na de zomervakantie uit
gaat zien.

Trefwoord
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.
WEET JE HET ZEKER? (week 16 en 17)
Inhoud: Over twijfel en zekerheid; over de ruimte om vragen te stellen en de bereidheid te zoeken.

Vaccinatie 10-jarigen bij GGD op 14 april
Leerlingen (10-jarigen) die een oproep hebben voor vaccinatie HPV/DTP-BMR/Meningokokken in het
Sportcentrum voor de ochtend van de paasviering (14 april) kunnen ook ’s middags tussen 13.00 en 16.00
uur terecht bij het Sportcentrum zodat ze de paasviering niet hoeven te missen.
Wij hebben hierover contact gehad met de GGD. Als dat niet lukt, krijgt u een nieuwe uitnodiging in het
najaar aldus de GGD.

22 april: einde EU-schoolfruit 2021-2022
De leveringen vanuit het schoolfruitprogramma voor dit schooljaar lopen tot de meivakantie.

Met vriendelijke groet,
Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge
Bijlage:
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Avondvierdaagse in Opeinde!

