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Graag nodigen wij u uit voor de
informatieavond aanstaande maandag 16
september. Tijdens deze avond ontvangt u
alle relevante info van het schooljaar 20192020.
U bent van harte welkom op de
onderbouwlocatie vanaf 19.15 uur. De koffie
staat klaar.
Tút en derút
In de onderbouw (groep 1, 2 en 3) wordt
tijdens de inloop gewerkt met een
digikeuzebord. Daardoor kunnen de leerlingen
bij binnenkomst zelfstandig aan het werk
gaan.
Om de inloop in de kleutergroepen zo rustig
mogelijk te laten verlopen, wordt er door de
ouder/verzorger voortaan op de gang afscheid
genomen.
De ouder/verzorger komt niet meer de klas in.
De leerkracht staat bij de deur en is dan voor

ouder/verzorger aan te
spreken voor een korte
boodschap/mededeling.
De ervaring heeft ons
geleerd, dat een inloop
waarbij veel volwassen
mensen in de kleuterklas
zijn, erg onrustig is. Door
deze nieuwe manier van
afscheid nemen heeft de
leerkracht gelijk goed
overzicht. Het afscheid
blijft natuurlijk gewoon
plaatsvinden alleen dan
op de gang en niet meer in de klas.
Om half negen sluit de deur en start het
programma. Is de deur dicht, dan verwachten
wij dat u uw kind alleen naar binnen laat gaan.

Heeft u al het
bereikbaarheidsformulier van
uw kind ingevuld en
geretourneerd?
Heeft u al de lijst ouderhulp
ingevuld en geretourneerd?
Weekopening
Op maandagen starten wij allemaal tegelijk
met de weekopening. Alle groepen komen
bijeen in het speellokaal op de
onderbouwlocatie. Dit is voor ons een
waardevolle bijeenkomst. Het thema dat die
week centraal staat wordt dan
geintroduceerd. Elke week verzorgt een
andere groep deze opening.
Het gevolg is dat tijdens de weekopening de
bovenbouwlocatie onbemand is. Daarom gaat
de schooldeur van de bovenbouwlocatie
tijdens de weekopening vanaf 8.30 uur op
slot. Is een bovenbouwkind te laat, dan zal het
naar de onderbouwlocatie moeten lopen.
De weekopening duurt maximaal 20 minuten.

Spaaraktie
Van 2 t/m 13 oktober is het weer
Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Reis
mee!’ 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 2 t/m 13 oktober 2019 één (of
meerdere) kinderboek(en) bij Planteyn
boeken en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen vóór 1 november 2019
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 2019 voor
20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken bij Planteyn boeken.

Wist u dat het boekenruilen op school al
weer is gestart? Iedere woensdag worden
kinderen in de gelegenheid gesteld om
boeken te ruilen. Biebouders zijn daarbij
aanwezig en eventueel behulpzaam.
Kosteloos materiaal
De onderbouw kan wel kosteloos materiaal
gebruiken, zoals lege doosjes (geen dozen),
clostetrolletjes etc. Wilt u deze voor ons
sparen en inleveren bij de betreffende
leerkracht?

Agenda
16-9
20-9
20-9
25-9

19.30 uur informatieavond
Geartsje P. afwezig
Comprix-Sportdag alleen groep 8
Schoolarts, betreffende ouders hebben
thuis een uitnodiging gekregen
25-9
MR-vergadering
27-9
Nieuwsbrief
2 t/m 10-10
Kinderboekenweek
30-9
Oudervertelgesprekken (uitnodiging volgt)
1-10
Schoolarts, betreffende ouders hebben
thuis een uitnodiging gekregen
1-10
Oudervertelgesprekken
4-10
Geartsje P. afwezig
In de week van 7 t/m 11 oktober worden de
Groene Spelen georganiseerd.
11-10 Nieuwsbrief
17-10 18.30 uur Optreden groep 1/ 2 Vlinders
17-10 Vaccinatieprogramma voor 9- en 13
jarigen in Gorredijk
18-10 Geartsje P. afwezig

21 t/m 25-10

Herfstvakantie

Durf te vragen!
Beste ouders,
Als werkende moeder, waarvan de
partner veel van huis is, loop ik
regelmatig tegen het feit aan dat er
geen voorschoolse opvang is in Tijnje.
Omdat ik weet dat er meer gezinnen
zijn waar deze vraag speelt, maar niet
weet om hoeveel gezinnen dit gaat,
zou ik graag willen inventariseren om
hoeveel gezinnen (kinderen) het gaat
en op welke dagen er een behoefte
zou zijn aan voorschoolse opvang.
Kinderwoud organiseert in Tijnje de
naschoolse opvang, en wanneer er
best veel vraag is naar de
voorschoolse opvang, zou ik dat hen
dat ook graag willen voorleggen.
Uw reactie kunt u naar mij mailen:
Jennyheida77@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Jenny Heida
moeder van Ivo en Lara (en Bren)

De oudervereniging zoekt
versterking!
Vind je het net als ons:
- leuk om activiteiten te organiseren met en
voor school
- is 5x per jaar vergaderen geen probleem
- Wil je af en toe helpen met een activiteit?
- Vind je het leuk om samen te werken met
een klein team?

Dan zoeken wij jou!
Voor meer informatie en
opgave kun je vóór de info
avond op 16 september as.
even bij onze stand
langslopen op de onderbouw,
wij zijn hier
vanaf 19.15
aanwezig!

Nieuw!
Nu eens geen beste allemaal of even
voorstellen, maar nieuw! Misschien dat je
daarom bent gaan lezen. Benieuwd naar wat
dat nieuw kan zijn.
Allereerst ben ik een nieuw gezicht. Mijn naam
is Nynke Stallinga en ik ben sinds 1 augustus
jeugdwerker binnen de kerk van Tijnje. Nieuw
is ook de twee wekelijkse kidsclub die ik ga
starten voor de bovenbouw vanaf 26
september op donderdagmiddagen direct na
schooltijd op de onderbouwlocatie.
Aan de hand van Bijbelse verhalen gaan we
lekker actief bezig. Die oude verhalen kun je
namelijk goed gebruiken bij de keuzes die je
vandaag maakt! De kinderen krijgen
binnenkort een uitnodiging mee.
Alvast even kennis maken? Op vrijdagmiddag
20 september zijn de kinderen van de groepen
6,7,8 welkom van 15.00 uur tot 17.00 uur in het
jeugdhonk van de kerk. We houden een
verkleed- en verhalenfeest. We horen een oud
verhaal en maken daarna ons eigen nieuwe
verhaal. En natuurlijk eten we aan het einde
samen patat!
Hartelijke groet, Nynke Stallinga

Bonte avond, kamp groep 7 en 8

Opdracht 4 voor groep 4.
Maak met elk woord een zin. Kinderen mogen zelf
nakijken en in het antwoordenboek staat: ‘eigen
antwoord’, want zoveel kinderen, zoveel
antwoorden.
Daarna kijkt juf het nog
eens na. Tsja, en dan kom
je dit tegen. Het antwoord
is goed, want zo staat het
in het antwoordenboek.

Vriendschappen
en
herinneringen
voor het leven!

