NUMMER 18, 3 juni 2022

Beste ouders/verzorgers,
Komend weekend is het pinksterweekend, het laatste lange
weekend voor de zomervakantie. Wellicht gaat u er nog op uit
of andere leuke dingen doen. In dat geval wens ik u veel
plezier!
Afgelopen week zijn in veel groepen de IEP-toetsen afgenomen
en ook de komende weken zal dat nog het geval zijn. We hopen
op goede uitkomsten en eind juni zullen de uitkomsten hiervan met u besproken worden. Hier krijgt u nog
bericht over.
In de vorige infobrief heeft u informatie gekregen over de groepsindeling en de leerkrachten die volgend jaar
voor de groep staan. Ook werden de leerkrachten genoemd die extra ondersteuning gaan bieden in de
groepen en aan individuele leerlingen. Eén leerkracht is toen niet genoemd en dat is juf Nienke Boschma. Juf
Nienke geeft nu ook al ondersteuning aan kinderen die rekenen moeilijk vinden. Volgend jaar is ze één dag
per week beschikbaar voor de rekenondersteuning.
Deze week hebben we afscheid genomen van juf Annemarie Kars. Zij was in groep 4/5 de vervangster van juf
Joyce. Juf Joyce komt volgende week weer terug van bevallingsverlof.
Vanaf deze plaats willen we juf Annemarie heel erg bedanken voor haar werk in het afgelopen half jaar. Haar
inzet voor kinderen en de school was, ondanks dat het maar zo kort was, groot.
Juf Annemarie, heel erg bedankt voor de betrokkenheid, het meedenken en meedoen in het team en
natuurlijk voor het lesgeven in groep 4/5!!

Plein
Met het opknappen van het plein zijn er nog een aantal tegels overgebleven die we niet meer gebruiken.
Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u die gratis ophalen. Even een berichtje naar meester Henk is
voldoende. Er zitten ook rode tegels bij. Het zijn er in totaal ongeveer 250.

MR
Afgelopen woensdag was de laatste MR-vergadering van dit
schooljaar. Aan het eind van deze vergadering werd er afscheid
genomen van Dieneke Messink als ouderlid en voorzitter en
Nienke Boschma als personeelslid. Dieneke en Nienke ontzettend
bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren. Gelukkig is er
voor Dieneke al een nieuwe ouder en dat is Gerkje Venema, de
moeder van Nienke uit groep 1.
Juf Alyanne gaat als personeelslid zitting nemen in de MR.

Trefwoord
KWETSBAAR (week 22 t/m 24)
Over kwetsbaar zijn en weerbaarheid. Over de macht van het gevoel en de kracht van de ontroering. Dit
wordt behandeld vanuit de verhalen rondom Simson.

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

