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Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
17 september
28 september
3 oktober
12 oktober

Leens, 15 september 2016

Ede Staal Muziekfestival
Kinderpostzegelactie
Margedag – de leerlingen zijn de hele dag vrij.
Zakelijke ouderavond

Jarigen
-

Verrassing
Dinsdagmiddag hebben wij allemaal op school heerlijk genoten van een waterijsje. Ouderraad hartelijk dank
namens alle leerlingen en leerkrachten!
Project Ede Staal/ Sip Hofstede
De groepen 5 t/m 8 gaan vrijdag 23 september om 10 uur naar het Schathuys van Verhildersum. We krijgen
dan een workshop van Sip Hofstede. Sip Hofstede is een schilder. In het kader van het project Ede Staal en
de tentoonstelling die 1 oktober geopend wordt gaan onze leerlingen ook aan het werk. De werkstukken van
de leerlingen worden dan tentoongesteld. De leerlingen hebben dan vrijdagmorgen geen gymnastiek. De
kinderen hoeven geen lunchpakket mee te nemen en we gaan er op de fiets naartoe.
Eierdozen
Wij hebben op school eierdozen nodig. Zou het mogelijk zijn dat u die kunt sparen voor onze school? We
hebben aan dertig dozen genoeg. U mag ze op een tafel in de gemeenschapsruimte zetten.
Rapport
De rapporten van de leerlingen zien wij graag weer op school komen. Zou u het mee kunnen geven aan uw
kind(eren)?
Handvaardigheid
Groep 5 zit tijdens de handvaardigheid les voortaan donderdagmiddag in het lokaal van groep 1/ 2. Het
leerlingenaantal past beter bij de groep.
Vesten
Er liggen twee vesten van een volwassene in school. Wie o wie mist een vest?
Ede Staal Muziekfestival 17 september.
Zaterdag 17 september vindt het festival plaats. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de drie scholen in
Leens gaan liedjes zingen van Ede Staal. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk leerlingen aanwezig kunnen
zijn. Wij treden op bij het Zonnehuis op het dakterras van 15.00 uur – 15.30 uur. Sommige leerlingen hebben
zich al opgegeven. Willen de leerlingen die zaterdagmiddag 17 september ook aanwezig zijn dat even
zeggen tegen juf Jantina?
Ter informatie de volgende link: www.edestaalmuziekfestival.nl/programma-2016/dagprogramma/

Jumbo Spaaractie.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief doet ook onze school mee aan de Jumbo spaaractie,
deze actie loopt t/m dinsdag 11 oktober 2016. Samen met familie en vrienden kunnen de klanten van Jumbo
sparen voor spel- en leermaterialen voor onze school.
Wij hebben gekozen om te sparen voor speelmateriaal voor zowel in als buiten de school. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl/ kunt u zien waar wij precies voor gekozen hebben. Na afloop van de actie
zullen wij zien of er voldoende punten zijn verzameld om het gekozen materiaal daadwerkelijk aan te
schaffen of dat wij onze wensen moeten bijstellen.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2
De familie Van Wijk wordt hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid. De kleuters hebben een gezellige morgen
gehad.
Stagiaire
Groep 1-2 heeft een stagiaire. Ze heet Naomi en komt iedere dinsdag t/m maart. Naomi heeft al
meegedraaid. We hopen dat ze een leuke stagetijd heeft.
Begrijpend luisteren
In groep 1-2 werken we met een nieuwe methode: Begrijpend luisteren. Steeds wordt er een boek
behandeld. Deze periode is dat het boek Boer Boris gaat naar zee. Sommige kinderen hadden het boek
thuis al gelezen. We werken er de komende tijd mee.
Groep 7 en 8
Kinderpostzegelactie
28 september is de Kinderpostzegelactie. Wij steunen alle kinderen. Dat houdt in: Een gezin voor ieder kind,
alle kinderen naar school en weer gewoon kind zijn. Voor verdere informatie: www.kinderpostzegels.nl. De
leerlingen uit groep 7/8 starten om 12.00 uur met de actie, dus zijn ze eerder vrij. De leerlingen hoeven maar
één keer bij de deuren langs. De bestelling wordt per post verzonden bij de mensen.

