NUMMER 2, 16 september 2022

Beste ouders/verzorgers,
Wat een gezellige drukte was het vorige week donderdag tijdens de ‘nieuwjaarsreceptie’. Veel ouders en
kinderen zijn geweest en hebben de klas bezocht. Velen hadden ook hapjes meegenomen en waren
aanwezig op het leerplein om elkaar te ontmoeten. We hebben positieve reacties ontvangen en het is dus
zeker voor herhaling vatbaar.
De verkoop van spullen heeft ongeveer € 150,00 opgebracht. De komende week gaan we alles opruimen. Er
zijn nog wel een groot aantal (goede) boeken blijven liggen….dus heeft u belangstelling kom dan aan het
begin van volgende week nog even langs om een aantal boeken uit te zoeken voor € 0,50 per stuk.

Nationale sportweek
Komende week is het nationale sportweek. Ook onze school doet hieraan mee door in
deze week verschillende (sportieve) buitenactiviteiten te organiseren. Op dinsdag zijn
er bijvoorbeeld diverse sportactiviteiten en donderdag gaat groep 1 t/m 7 op
schoolreis. Groep 8 gaat dan andere activiteiten doen want die hebben aan het eind
van het schooljaar hun schoolkamp.
Daarnaast zijn er bij mooi weer buitenlessen.

Bouw! tutorlezen
Deze week is een groep leerlingen weer gestart met Bouw! tutorlezen.
Onder begeleiding van leerlingen uit groep 8 wordt extra geoefend met
het eigen maken van klanken en letters, woorden en zinnen. Het Bouw!
tutorlezen doen we op woensdag en donderdag 20 minuten aan het
begin van de ochtend. Het is echter de bedoeling dat de leerlingen 3
keer per week oefenen met Bouw! tutorlezen. We willen daarom de
ouders van de kinderen die oefenen met Bouw! vragen of zij zelf 1 keer
per week thuis met hun zoon/dochter willen oefene n in Bouw! Deze
ouders krijgen begin volgende week via Parro de inloggegevens.

Kledinginzameling
Zoals u waarschijnlijk weet is er een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in het Fries Congrescentrum
Drachten. Hier verblijven voornamelijk gezinnen en er zijn 65 kinderen aanwezig in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar. Deze kinderen mogen vanaf volgende week woensdag ook naar school, de Vlinderboom.
Spijtig genoeg hebben de meeste kinderen alleen maar slippers en geen jas. Wij vragen daarvoor de hulp van
u.
Heeft u een jas en/of schoenen over die deze kinderen mogen hebben zodat ze ook warmpjes naar school
toe kunnen en buiten kunnen spelen? Dan mag u die vóór dinsdag 20 september brengen bij Stichting D0K
16, adres: Pyriet 13 te Drachten (zaterdag en zondag gesloten).

Leerlingenraad
Vorige week dinsdag is de nieuwe leerlingenraad
voor het eerst bij elkaar geweest. Naast de vier
leerlingen die al in de raad zaten zijn er twee
nieuwe leerlingen bijgekomen.
Hierbij nog even de namen en een foto.
Trienke Elverdink (groep 6) nieuw
Anna Heijkoop (groep 6) Nieuw
Jenthe v.d. Velde (groep 7) secretaris
Yente-Mare Postma (groep 8) voorzitter
Jochem Burggraaff (groep 7) vice voorzitter
Wilco Feenstra (groep 8)

Tulpenactie en Jantje Beton lotenactie
We zijn begonnen! Er is weer volop actie voor schoolpleinmaterialen
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.

Woensdag 28 september zijn alle kinderen ’s middags vrij (groep 1 is die dag al de hele dag vrij) vanwege
een studiemiddag van het team rondom Kanjer.
Groep 8 kan zich vanaf die middag inzetten voor de kinderpostzegelactie.

Trefwoord
ZOEKTOCHT (week 37 t/m 39)

Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en tegenslagen. Over
ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt.
De bijbelverhalen gaan over de geschiedenis van Abraham.

Henk de Vries,
directeur De Leister Igge

