bezoek ‘Ieorg Idur’ gr 3/4
opendag
ouderavond over draagvlakonderzoek
danspresentatie om 17:00 u.

Jarigen
vr. 15 mrt.
wo. 20 mrt.
di. 26 mrt.

Myron
Björn
Ylze

Nieuwsbrief 13-03-2019

(alsvast) Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Lief en leed
Op dit moment zit Greethilda thuis om te herstellen van een
hersenschudding. Het gaat met kleine stapjes wat beter. Wanneer
ze weer kan beginnen op school is nu nog even niet te zeggen.
We wensen en bidden haar beterschap toe.
Zwanetta zal vanaf volgende week haar lesgevende taken gaan
uitbreiden naar 2 dagen per week in groep 1/2. Fijn dat dit weer
lukt.
Dans
Morgen starten de danslessen van Meysam. Voor wat betreft de
presentatie is de tijd veranderd. De presentatie blijft op
donderdag 4 april maar zal dan starten om 17:00 u. Ik hoop dat
deze verandering u niet verhindert te komen.
Sociaal emotionele ontwikkeling
De afgelopen weken heeft u meerdere keren een brief ontvangen
over het aanbod van Rots & Water. Het aanbod van R&W is
dermate goed overgekomen dat we zelf overwegen dit in ons
curriculum van school voor Soc. Em. Ontw. in te gaan zetten.
Tezamen met Goed gedaan en de judolessen lijkt ons dit een
positieve manier om de kinderen dat te bieden waar zij voor later
wat mee kunnen om te komen tot een volwaardig en sociaal
zelfbewust individu.
Open dag
Op woensdag 20 maart van 10:30-11:30 u. staan de deuren van
de school voor belangstellenden open. Loop gerust de klas even
binnen waar u kunt meemaken wat er zoal wordt gedaan door de
kinderen.
Aanbod van zorg
We zijn blij dat Ymkje Veenstra heeft ingestemd om bij ons op
school beschikbaar te zijn voor vervanging en voor invulling van
het zgn. zorguur. Vanaf deze plaats heten we je dan ook van harte
welkom op onze school.
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Ook willen we benadrukken dat het goed is als u thuis uw kind met
regelmaat controleert. Mocht u ze aantreffen dan graag een
melding naar school en dan uiteraard zelf behandelen. Het blijkt
dat het beter is om het haar van uw kind (indien mogelijk) na de
behandeling bij elkaar te binden tot een staart.
Tostidag
di. 19 mrt: groep 5/6
di. 26 mrt: groep 7/8
di. 2 apr.: groep 1/2

Audysje Animal Farm, bargebiten
In de bijlage van de mail treft u een uitnodiging aan voor uw kind
om mee te doen aan de auditie voor het IepenloftOpsterlân
optreden Animal Farm te Hemrik.
Kom erbij
Vandaag is groep 6 naar een bijeenkomst geweest in De Swingel
dat georganiseerd is door ‘Kom erbij’. De kinderen werden om
10:30 u. verwacht en werden meteen verdeeld in groepjes bij de
tafels. Overal zaten één of twee oudere buurtbewoners om
gezellig een spelletjes te doen met de kinderen van de groepen 6
van de beide scholen. Na een korte uitleg werd er snel
overgegaan tot het spel. Dit was van sjoelen tot mens-erger-jeniet. Alle aanwezigen gaven na afloop aan ervan te hebben
genoten. Erg leuk om op deze manier aandacht voor elkaar te
hebben.
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Oproep controleteam HL
Met enige regelmaat worden de kinderen gecontroleerd op
aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. Het is goed dat dit in de
week na de vakanties gebeurt. Dit is geen vaste dag want de
controle wordt uitgevoerd op de dag dat de meeste leden kunnen.
Het zou nu mooi zijn als dit team vergroot wordt in aantal zodat het
gemakkelijker wordt om de controles uit te voeren en dat de
controle zelf ook snel klaar is. Zo wordt het voor het controleteam
goed uitvoerbaar en ligt de druk niet elke keer op dezelfde ouders.
Graag ontvangen we via
info.votumnostrum@pcbosmallingerland.nl of via de leerkracht van
u een aanmelding. U helpt de kinderen er enorm mee.

info.votumnostrum@pcbosmallingerland.nl 0516 481700

Vriendelijke groeten,
Baukje Lindeboom

Holding Adenium
Sinds 1 januari 2019 werken OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. samen in
een holding. Binnen deze holding werken de dochters OPO Furore en PCBO
Smallingerland e.o. samen maar behouden ze hun eigen naam en identiteit. Om
de scholen optimaal te kunnen ondersteunen in het geven van goed onderwijs
zijn de ondersteunende bureaus van beide stichtingen volledig gefuseerd en
werken nu vanuit het kantoor aan De Lanen 1 in Drachten. Het servicebureau
heeft door het samenvoegen van de kennis en kunde van beide bureaus
specialistische teams kunnen vormen en tevens kan een efficiencyslag gemaakt.
Zo zorgen we ervoor dat de kennis die er is optimaal ingezet wordt om de
scholen maximaal te ondersteunen om zo het beste uit de leerlingen te halen.
Op het servicebureau wordt de boekhouding gedaan, de salarisadministratie, de
huisvesting, ICTondersteuning, werving en selectie van personeel en
onderwijskundige ondersteuning. De holding heeft nu ook een nieuwe naam:
Adenium. Met die naam zal het servicebureau vanaf nu werken. Hieronder een
uitleg van de naam. Adenium is de Latijnse naam van de woestijnroos. Een
bijzondere plant met meerdere stammen. Deze stammen vormen samen de
basis voor een prachtige bloei. Verschillende delen (stammen) van de Holding
vormen samen de basis voor de groei en bloei van al onze kinderen. Ze
versterken elkaar, zijn met elkaar verbonden. Maar wel allemaal individueel met
een eigen kleur.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 27 maart.
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Care for Kenya
Van 17 oktober t/m 27 oktober 2019 ga ik, juf Baukje, met
een groep vrouwen een werkbezoek brengen aan het
kindertehuis van Ann Njeri in Nairobi Ruai in Kenia. In dit
kindertehuis met daarbij een school wonen op dit
moment 94 kinderen met een lichamelijke en/of een
verstandelijke handicap. Met veel liefde en aandacht zorgen de ruim 27
vrijwilligers en Ann, dag en nacht voor deze speciale kinderen.
Wij mogen dit tehuis bezoeken en door werkzaamheden, de kinderen een nog
mooier t(e)huis geven. Ook gaan we de vrijwilligers in het zonnetje zetten en
waar mogelijk is hun ondersteunen.
Het is onze bedoeling om een flink bedrag mee te nemen, zodat we muren
kunnen schilderen, nieuwe bedden kunnen laten maken, een wasmachine aan
kunnen schaffen, mais en bonen kunnen kopen.
Vrijdag 8 maart hebben de kinderen informatie over Care For Kenya gekregen. Ik
hoop dat ze allemaal enthousiast zijn geworden en helpen om geld in te
zamelen. Op school hangt een poster
waarop we bijhouden hoeveel geld
er gespaard is.

