Aan de ouders/verzorgers,

september/oktober 2018

In deze nieuwsbrief:
- Peter Leiseboer
- Zakelijke ouderavond
- Kinderboekenweek
- Dierendag
- Luizencontrole
- Opnames Tsjek
- Kinderpostzegelactie
Peter Leiseboer
Vanaf deze week is Peter Leiseboer in eerste instantie wekelijks enkele dagen op school.
Vanaf 15 oktober neemt hij het directeurschap volledig over en zal hij van maandag t/m
donderdag op school aanwezig zijn.

Zakelijke ouderavond
Dinsdag 30 oktober a.s. houden we weer onze zakelijke ouderavond. De
agenda, verslagen en notulen worden nog per e-mail verstuurd. Het
financieel verslag wordt tijdens de vergadering uitgedeeld.
Op deze avond zal ook interim-directeur Peter Leiseboer zich aan jullie
voorstellen.
Tevens zoeken we een nieuwe ouder/verzorger die de Medezeggenschapsraad wil komen
versterken. De Mr heeft hiervoor een bericht opgesteld. Deze kunt u op Social Schools
lezen.

Kinderboekenweek
Evenals voorgaande jaren besteden we ook dit jaar weer aandacht aan
de Kinderboekenweek. Het thema voor dit jaar is: Vriendschap!
Woensdag 3 oktober zullen we met een gezamenlijke activiteit het
startschot geven. Vrijdag 14 oktober sluiten we de
kinderboekenweek af met een leuke activiteit voor alle groepen. In
deze week wordt ook de opening van DBos (De bibliotheek op school)
gevierd. Natuurlijk zullen we tijdens de gehele Kinderboekenweek extra aandacht
schenken aan diverse leesactiviteiten waarin het thema Vriendschap centraal zal staan.
Ook in de bibliotheken en boekhandels is er extra aandacht voor de Kinderboekenweek.
Planteyn uit Gorredijk heeft zelfs een hele leuke actie, die ook voor de school voordelen
heeft. Informatie hierover leest u hieronder.

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Geachte ouder/verzorger,
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’
centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Planteyn boeken in Gorredijk de
actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Planteyn
boeken en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in
bij de boekhandel.
Planteyn telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken bij Planteyn boeken.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met Planteyn boeken op of loop even binnen bij
ons.

Dierendag
Donderdag 4 oktober is het dierendag. In het belang van het dierenwelzijn
mogen er geen levende dieren meegenomen worden naar school.
In de groepen zal uiteraard wel aandacht worden besteed aan dierendag.

Luizencontrole
Onze school is weer volledig luisvrij. Dus geen last meer van kriebelende
beestjes in het haar.
De volgende controle is op maandag 29 oktober. De luizenmoeders zouden
het fijn vinden als de kinderen die ochtend geen gel of haarlak in hun haar
hebben en natuurlijk is het prettig als het haar schoon is.

Fietsencontrole
Dinsdag 2 oktober komen enkele vrijwilligers van VVN de fietsen van de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 controleren. Wilt u de fiets van uw kind van tevoren checken? Er wordt
naast de gebruikelijke controle met name gelet op goed werkende verlichting. Dit in
verband met de naderende, donkere dagen.
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de
Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Hun missie:
400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in
zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en
andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie
wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn.
Ook de leerlingen van groep 8 van de Wjukslach gaan Kinderpostzegels verkopen.

Data om te onthouden
26-09-2018
30-09-2018
02-10-2018
04-10-2018
03-t/m 12-2018
22-10 t/m 26-10
29-10-2017
30-10-2017

Start Kinderpostzegelactie (groep 8)
Tsjek op Omrop Fryslan 17.35 uur
Fietsencontrole groep 5 t/m 8
Dierendag
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
Zakelijke ouderavond

