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NOVEMBER 2010
Agenda:
5 nov.:
8 nov.:
10 nov.:
11 nov.:
25 nov.:
29 nov.:

Ophalen oud papier
(Ophalers: fam. Dijkstra (Marsherne) en fam.
Meinen)
OUDERAVOND (i.k.v. De Vreedzame School)

Inloopochtend
Uurcultuur gr. 1/2 Wergea (10.45 u)
Schoolkrant mee
Studiedag alle leerkrachten
(LET OP: kinderen vrij!!)

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 6: ANDERS EN TOCH SAMEN
- Hetzelfde en anders
- Mijn familie (1)
- Mijn familie (2)
- Leren samenwerken

*************************************************************************************************************

Start BSO!
Sinds deze week is de BSO bij ons op school van start gegaan! Zowel voorschoolse als naschoolse opvang
was afgelopen maandag meteen al aan de orde. De ouders die zich tot nu toe hadden aangemeld hiervoor zijn
afgelopen zaterdag nog apart op school geïnformeerd. Daarbij konden ze ook al even kennismaken met de
BSO-leidster voor onze school: Wendy Bies uit Grou. Wendy is een enthousiaste meid van 24 jaar, die in juli jl.
haar SPW-opleiding met succes heeft afgerond en die inmiddels zowel binnen TSO (in Joure, tevens als
coördinator) als BSO actief is en waar we alle vertrouwen in hebben! We zijn erg blij dat dit nu eindelijk maar
toch van de grond is. Wendy is desgewenst rechtstreeks bereikbaar onder het tel.nr.: 06-20316286.

Actie Schoenmaatjes
Wegens het succes en enthousiaste reacties van voorgaande jaren willen we dit jaar ook weer meedoen aan
de actie ‘Schoenmaatjes’ van Stichting Edukans. Als ‘Schoenmaatje’ vullen de kinderen hiervoor schoenendozen gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in ontwikkelingslanden. Jaarlijks
doen tienduizenden kinderen met deze actie mee. U ontvangt vandaag tevens weer de benodigde aanvullende
informatie hierover. Zie verder ook evt. op www.edukans.nl/schoenmaatjes.

Pleinvernieuwing
Er is weer hard gewerkt in de herfstvakantie!!! In totaal met zo’n beetje 15 ouderlijke mankrachten is de
groenstrook op het plein, voor het nieuwe hekwerk, verwijderd en vervolgens bestraat met tegels. Een enorme
pleinvergroting is daarmee gerealiseerd! Bij dezen willen we al de betreffende mankrachten enorm bedanken
voor hun inzet!!! Echt geweldig wat jullie voor werk verzet hebben! De ‘pleincommissie’ zal zich nu verder
buigen over een nieuwe ‘invulling’ van het plein.

Tevredenheidsonderzoek - ouderenquête
Voor de herfstvakantie heeft u via de mail alsnog een persoonlijke inlogcode ontvangen voor het invullen van
de online-ouderenquête betreffende uw tevredenheid over onze school. In de begeleidende brief stond tevens
dat deze enquête ingevuld kon worden tot uiterlijk zondag 31 oktober. Voor de ouders die deze enquête echter
nog niet ingevuld hebben, is de openstelling van de enquête verlengd tot maandag 8 nov. a.s.! Dit betekent dat
de betreffende ouders alsnog de enquête in kunnen vullen. Graag!!

OUDERAVOND ma. 8 nov. a.s. – Mediatie (i.k.v. De Vreedzame School)
Hij was al meerdere keren bij u aangekondigd: de ouderavond op maandag a.s. (8 nov.). Deze avond zal weer
geleid worden door dhr. Jan Oosterhuis en zal natuurlijk in het teken staan van “Mediatie”. Zoals u weet
hebben inmiddels 6 kinderen uit de bovenbouw een 3-tal trainingen hiervoor gevolgd en aansluitend een
diploma ontvangen als ‘leerlingmediator’. Nu kunnen ze dan starten met e.e.a. in praktijk te brengen. Op deze
ouderavond wordt u hierover uitvoerig geïnformeerd en is er natuurlijk ook weer ruim de gelegenheid voor uw
inbreng in dezen! We rekenen weer op uw aller komst!!! We starten die avond om 19.30 uur.

Maandag 29 nov. kinderen vrij van school!
Het staat ook al vermeld op uw activiteitenkalender: op maandag 29 november a.s. zijn de kinderen vrij van
school, i.v.m. een verenigingsbrede studiedag van alle leerkrachten. Houdt u hier dus rekening mee.

Inloopochtend wo. 10 nov. a.s.
Volgende week woensdag willen we u weer in de gelegenheid stellen om even een kijkje in de klassen te
komen nemen! We houden dit keer dezelfde ‘vorm’ aan als de vorige keer in april: va. 8.30 uur – 10.15 uur is
er weer vrije inloop in iedere groep. U kunt dan weer kijken hoe er gewerkt wordt en/of om (zodra de situatie
dat toelaat) evt. met het werk van uw eigen kind weer even mee te kijken…
De volgende leerkrachten staan dan voor de verschillende groepen:
Groep 1/2
juf Anita
Groep 3
juf Klaske
Groep 4/5
juf Willemke
Groep 6/7/8
juf Uilkje
We werken in principe gewoon volgens het normale programma. Wilt u, om de rust toch zoveel mogelijk te
bewaren, daar als ouders ook weer rekening mee houden? U bent van harte welkom!!
Om 10.15 uur is er voor u allen gelegenheid nog een bakje koffie mee te drinken in de pauze…

Gymvervoer op maandagmiddag – t.b.v. groep 3/4/5
Zoals u weet worden de kinderen van de groepen 3/4/5 op maandagmiddag per bus en auto vervoerd naar het
gymlokaal in Sibrandabuorren. Gezien het huidige aantal kinderen in die groepen konden we met één extra
auto toe, die achter de bus aanrijdt. Tot op heden was het steeds Ynze Bouma die dat voor zijn rekening nam.
Echter, Ynze heeft aangegeven nu toch te willen stoppen daarmee. Natuurlijk vinden we dat erg jammer, maar
respecteren zijn keuze. Bij dezen willen we Ynze dan ook enrom bedanken voor zijn inzet!! We hebben
dankbaar van zijn diensten gebruik gemaakt. We zijn nu druk bezig een vervanger voor Ynze te vinden. Bent u
op maandag- middagen in de gelegenheid, heeft u een auto ter beschikking en heeft u hier (tegen vergoeding)
evt. belangstelling voor, dan horen we dat graag! Het gaat om iedere maandag (tot aan de meivakantie) steeds
2x heen en weer rijden: om 13.30 vanaf de bushalte Tersoal en om 15.15 va. bushalte Sibrandabuorren.
***********************************************************************************
Opbrengst Zendingsgeld oktober:

→ € 51,52

Verjaardagen november:
Deze maand geen verjaardagen te melden!
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