
 

 
 
 
 
 
NUMMER 1, 2 september 2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
De eerste week zit er alweer op. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie heeft 

gehad.  Aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen want we hebben 

volop zomer kunnen vieren. 

Inmiddels zijn de dagelijkse routines en werkzaamheden voor de meesten weer 

begonnen, zo ook op SWS De Leister Igge. 

De komende periode staat in het teken van de zgn. gouden weken. In deze 

weken leren de kinderen de juf of meester kennen en worden er 

groepsvormende activiteiten georganiseerd. Deze periode is belangrijk om er 

een goed en veilig schooljaar van te maken. 

 

 

Startgesprekken/ontwikkelgesprekken 
Deze week heeft u de nieuwe schoolkalender en informatiefolder van de school ontvangen. Wellicht heeft u 

al gezien dat het een drukke periode is tot de herfstvakantie met activiteiten voor kinderen en ouders en 

daarnaast voor het team een aantal trainingen/cursussen. Dit betekent dat we dit jaar de startgesprekken 

moeten verplaatsen naar november. Dit zijn dan geen startgesprekken maar ontwikkelgesprekken want uw 

kind heeft dan al een paar maand onderwijs gehad in de nieuwe groep. U krijgt hier t.z.t. een uitnodiging 

voor. 

Mocht u op korte termijn toch behoefte hebben aan een (start) gesprek met de leerkracht omdat dit voor de 

vakantie is afgesproken of om een andere belangrijke reden dan kunt u contact opnemen met de 

groepsleerkracht en een afspraak maken. 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Volgende week donderdag 8 september hopen we elkaar te ontmoeten op de zgn. ‘nieuwjaarsreceptie’. 

Vanaf 16.00 uur bent u samen met uw kind(eren) welkom op school voor ontmoeting en kennismaking met 

de leerkracht, de klas te bezoeken en andere ouders te ontmoeten. 

Dit alles onder het genot van een drankje en een hapje. Voor dit laatste willen 

we de ouders uitnodigen om iets lekkers mee te nemen, wij zorgen voor het 

drinken. 

Tevens is er een verkoop van schoolspullen die we niet meer gebruiken zoals 

boeken, tafeltjes en stoeltjes en andere spullen die nu op de zolder staan.  

 

 

 



Oproep hulpouder bibliotheek 
Welke ouder zou ons graag structureel willen helpen met het innemen en 

opruimen van de bibliotheekboeken. Concreet betekent dit dat er op een 

vast moment boeken kunnen worden ingeleverd en daarna opgeruimd.  

Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u dit doorgeven aan de 

leerkracht. 

 

 

Oproep handige ouders voor technische- , timmer- en tuinklussen 
Omdat we geen vaste conciërge meer hebben blijven er te veel klussen liggen die eigenlijk wel gedaan 

moeten worden. We kunnen wel gebruik maken van een onderhoudsmedewerker maar die komt zo nu en 

dan langs. Daarom een oproep aan ouders, pakes en beppes die graag de school willen helpen met diverse 

klussen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht, administratie of directeur en dan nemen we contact met u 

op.  

 

 

Thema van de methode Blink: Duurzaam design 

Aan de ouders van de kinderen van groep 6 t/m 8,  
De komende tijd gaan wij met Blink aan het werk over het thema: Duurzaam design.  

Hiervoor hebben we oude apparaten, kranten en tassen van plastic, katoen of karton nodig. Daarnaast 

hebben we materialen nodig zoals stevig plastic, leer enz. Heeft u nog wat liggen dan zouden wij dit graag 

willen gebruiken. De spullen kunnen bij de leerkrachten van de groepen worden ingeleverd.  

 

Luizencontrole 

Woensdag 7 september is er een luizencontrole in alle groepen. 

Luizencontrole is altijd op de eerste woensdag na elke vakantie. Het team van 

luizenpluizers hoopt op versterking dus wie hierbij wil helpen kan dit aangeven bij de 

leerkracht of de directeur.  De schoolcommissie zou hier heel blij mee zijn. 

 

 

Start EU-Schoolfruit voor groep 1 t/m 5 
Vanaf volgende week doen wij weer mee met het door de EU 

gesubsidieerde programma ‘Schoolfruit’. Vanaf 6 september tot 9 
februari krijgen we wekelijks fruit op school. In de bijlage leest u meer 
informatie hierover.  
Ook staat daarin een link waarmee u zich aan kunt melden voor de 
wekelijkse nieuwsbrief. Hierin wordt ook vermeld welke soorten 
fruit/groente de daaropvolgende week worden geleverd.  
   
We eten het schoolfruit in de ochtendpauze op dinsdag, woensdag en donderdag. In principe hoeft uw kind 
daarvoor dus zelf geen fruit mee te nemen op die dagen. Als u wilt dat uw kind naast het gesubsidieerde 
fruit en de groente ook eigen fruit meeneemt dan is dit geen probleem. Wij stimuleren alle leerlingen wel 
om het geleverde fruit en de groente te proberen.  
 
Link aanmelden nieuwsbrief: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm 
Onze leverancier is Boumanfruit B.V. 
 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EU-Schoolfruit.htm


 

Tulpenactie en Jantje Beton lotenactie 
Ook dit jaar doen we mee aan deze acties. De organisatie van de tulpenactie heeft de werkwijze behoorlijk 
aangepast en vereenvoudigd, wat het voor de kinderen een stuk gemakkelijker maakt. 
Met de tulpenactie gaan de groepen 1 tot en met 5 zich inzetten voor extra inkomsten voor het schoolplein; 
groep 6 en 7 doen dit door loten te verkopen met de Jantje Betonactie.  
Verdere informatie volgt. 

 
 
 
 
 
Henk de Vries, 

directeur De Leister Igge 

 
Bijlagen 


