
 

 
 
NUMMER 9, 20 januari 2023 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
De eerste twee schoolweken van 2023 zitten er op en we zijn alweer volop aan de slag met onderwijs en 
alles wat daarmee samenhangt. Deze week is een enkele groepen al gestart met de IEP toetsen, volgende 
week gaan alle groepen hiermee aan de slag. We zijn natuurlijk reuze benieuwd naar de vooruitgang die de 
leerlingen in de afgelopen 5 maanden geboekt hebben. In februari bespreken we dit met u als ouders. 
 
In de afgelopen week hadden we een prachtig en leerzaam verkeersevenement op onze school. De ANWB 
presenteerde het programma ‘streetwise’.  U heeft hier de nodige informatie over gehad. 
Gelukkig was het, in tegenstelling met de voorgaande dagen, prachtig droog weer en konden de 
buitenactiviteiten gewoon doorgaan. Iedereen was erg enthousiast en het is zeker voor herhaling vatbaar. 
Alie Prins, de verkeersouder van De Leister Igge, heeft de onderstaande fotocollage gemaakt.  

 



Schoonmaakweek 23 januari-27 januari 
Komende week is het schoonmaakweek. We willen in deze week de school, de lokalen en materialen een 
goede poetsbeurt geven.  
Hierbij vragen we de hulp van ouders. De leerkrachten nodigen u via de Parro-app uit om te helpen 
schoonmaken in de klas. Bij de ene leerkracht is dat onder schooltijd en bij de ander na schooltijd. De 
leerkracht heeft hier zelf de regie over.  

 

Daarnaast hebben we nog hulp nodig bij het schoonmaken van de keuken en het 
speellokaal. Ouders die het leuk vinden om dit aan te pakken kunnen dit doorgeven aan 
Loes (loes.boonstra@pcbosmallingerland.nl). Graag met de vermelding wanneer u 
beschikbaar bent.  
 

Op deze manier maken we er ook in dit opzicht weer een ‘frisse’ school van. 
 
 

LUIZENPLUIZERS GEZOCHT 
Na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen en neten. Wie wil de groep luizenpluizers 
komen versterken? Aanmelden kan bij juf Alyanne (of via de mail naar Loes: 
loes.boonstra@pcbosmallingerland.nl). 
 

 

Nationale voorleesdagen 2023 
 
Volgende week woensdag starten de Nationale voorleesdagen. 
 
Deze voorleesdagen zijn speciaal voor peuters en kleuters bedacht omdat we 
allemaal weten hoe belangrijk voorlezen is in de ontwikkeling van kinderen; 
door veel voorgelezen te krijgen ontwikkelen kinderen interesse in taal, boeken 
en dus uiteindelijk in het zelf leren lezen. 
Als school willen we natuurlijk meedoen aan de voorleesdagen door extra vaak 
en veel voor te lezen in de groepen, want wat ons betreft stopt voorlezen zeker 
niet bij de kleuterleeftijd! 
 
Dan een oproep aan u als ouders, grootouders, ooms & tantes, buren....en noem maar op 
 

Voorgelezen worden door de eigen juf of meester is natuurlijk heel leuk, maar nog leuker is 
het wanneer iemand anders komt voorlezen toch? 
Daarom aan u de vraag: wie komt onze groepen voorlezen? 
Wij hebben de boeken op school (natuurlijk is ook een eigen boek van harte welkom); heeft 
u dan voorleeszin?? 
U mag in overleg met de groepsleerkracht een tijdstip kiezen, dus aarzel niet en meld u via 
Parro aan! 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk de Vries, 
directeur SWS De Leister Igge 
 
Bijlage: vervolg muziekproject 
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