
 

 
 
 
NUMMER 5, 18 november 2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Ik weet niet of u het al gemerkt heeft maar Sinterklaas is in het land….Ook op SWS De Leister Igge is het nu 

het gesprek van de dag. Er wordt druk gesproken over het sinterklaasjournaal, gespeculeerd over cadeautjes 

en verlanglijstjes. Daarbij ziet de school er heel feestelijk uit met (nep)cadeautjes en andere versiersels die 

door de schoolcommissie zijn aangebracht. Kortom we gaan de laatste periode van dit jaar in, een periode 

die in het teken staat van feestelijke gezelligheid. 

 

 

Tegelijk is het nu ook echt herfst en de kans op regen en harde wind neemt 

toe. We zien dan ook dat er  meer kinderen met de auto gebracht worden en 

er onveilige situaties ontstaan doordat kinderen uit de auto worden gezet 

vlakbij de in- en uitgangen of kruisingen. 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.  

 

 

Studiedag woensdag 23 november 
Komende woensdag 23 november is er een studiedag van het team en zijn de kinderen de gehele dag vrij. 

Het team gaat die dag in het kader van ‘Leren zichtbaar maken’ op bezoek bij andere scholen van Trijewiis 

namelijk De Wiksel in Houtigehage en De Frissel in Drachtstercompagnie. We gaan lessen bezoeken en met 

elkaar in gesprek over wat we gezien hebben en hoe we van elkaar kunnen leren. 

 

 

Identiteit 
Maandag 7 november was er een ouderavond met als thema ‘Identiteit op SWS De Leister Igge’. De avond 

werd geleid door Myrthe Kelder van VONKT. De avond was zo opgezet dat er veel ruimte was voor de ouders 

om met elkaar in gesprek te gaan, meningen te vormen en ideeën te opperen. 

Helaas waren er erg weinig ouders en dat was best wel teleurstellend. Echter, de ouders die er wel waren 

hebben goede gesprekken gevoerd en input gegeven voor de school en daarnaast hebben we nog gezellig 

kunnen afsluiten met een hapje en een drankje.  

Mocht u nu denken, ik heb ook nog wel een opmerking of idee over de identiteit op SWS De Leister Igge dan 

is er een mogelijkheid om dit op een papier te schrijven en te deponeren in de blauwe ideeënton in de hal bij 

de hoofdingang. De identiteitscommissie gaat hier dan mee aan de slag. 

 

  



  
 

Covid protocol 
Scholen moeten ook in het schooljaar 2022-2023 goed voorbereid zijn op de beperkingen die het 
Coronavirus met zich meebrengt voor het onderwijs. Het uitgangspunt van het ministerie van onderwijs is 
dat scholen niet meer overgaan tot een volledige sluiting. 
De scholen hebben daarom de opdracht gekregen een protocol te schrijven gebaseerd op vier scenario’s 
en deze voor te leggen aan de MR. Dit is inmiddels gebeurd en samen met deze infobrief ontvangt u dit 
protocol. Het protocol is ook op de website te vinden bij Documenten. 
 

 
Trefwoord 
VERBONDEN (week 47 t/m 49) 
Met wie voelen we ons verbonden? Hoe kunnen mensen die heel verschillend zijn samenleven? Wat brengt 

ons samen, wat drijft ons uit elkaar?  
De bijbelverhalen gaan deze weken over de geschiedenis van Jozef. 
 

AGENDA 
Woensdag 23 november Studiedag Trijewiisscholen, kinderen VRIJ 
 
 
 
 
Henk de Vries, 
directeur SWS De Leister Igge 
 
Bijlagen:  

- Covidprotocol 2022-2023 
 
 
 


