Om 17.45 uur is het plein van de bovenbouw
geopend. Iedereen kan daar een warme drank
krijgen en een versnapering.
Er is geen officiele opening en afsluiting. U
bent vrij om te gaan wanneer u wilt.
Wij wensen u alvast een prettige wandeling
toe en hopen dat het weer mee gaat werken.
P/a
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Sinterklaas
Sinterklaas is bij ons op school geweest. Wat
een feest. En iedereen heeft een cadeautje
gekregen. De kinderen van de onderbouw
kregen zelfs 2 cadeautjes.

Groep 1 t/m 4 kreeg ook nog
een boek mee. Bedankt
Sinterklaas!!!!
De inwendige mens van
Sinterklaas en zijn Pieten is zeker niet
vergeten. Tussen de middag hebben zij van
Koop en Bettie Dam een heerlijke lunch
gekregen. Lekker gemakkelijk, de heer en
mevrouw Dam wonen tegenover de school.
Langs deze weg wil Sinterklaas hen nog
hartelijk danken.
Kerst
Alle ouders en kinderen
worden uitgenodigd voor
een kerstwandeling. De
werkgroep is al enige tijd
bezig met de
voorbereidingen.
Via uw kind krijgt u een uitnodiging.
Er wordt om 17.00 uur gestart met de
wandeling. De route is 1,5 km lang. De
verwachting is dat u ongeveer 45 minuten
onderweg bent.

De weg kan
modderig zijn,
houdt u hier
rekening mee met
uw schoeisel.
En neem een
zaklamp mee. Een
eigen lichtje geeft
een feeërieke sfeer
en daarbij zijn niet
alle plekken goed
verlicht.
Midwinterspektakel
Vrijdag 20 december is het
midwinterspektakel in Tijnje. School mag
natuurlijk niet ontbreken. Wij bemannen
samen met de Oudervereniging een kraam.
Wat gaan wij verkopen?
Taarten, cakes, cupcakes en andere baksels.
Aan u de vraag of u iets voor onze school wilt
bakken. Het geld komt ten goede aan de
school. U kunt u opgeven via de mail. Uw
baksels kunt u vrijdag 20 december inleveren
op de bovenbouwlocatie. Bij voorbaat dank.

Vrijdag 20 december
zijn alle kinderen om
12.00 uur vrij.

Gevonden voorwerpen
Mutsen, sjaals, wanten etc. Er blijft van alles
op school liggen. Op beide locaties hebben wij
een mand met gevonden voorwerpen. In de
kerstvakantie worden de
spullen naar de
Kringloopwinkel gebracht.
Mist uw kind nog wat, neem
dan nog voor de
kerstvakantie een kijkje.

Nieuwbouw
Op 26 november heeft u kennis kunnen
nemen van de plannen van het MFA. Het
voornemen is dat de school ook gehuisvest zal
worden in het MFA.
U heeft zelfs al kennis kunnen nemen hoe de
school er binnen uit gaat zien. Ik wil bij deze
aangeven dat dit zeker niet het definitieve
ontwerp is. De school kan er nog helemaal
anders uit gaan zien. Wat we wel weten is dat
onze school straks over veel minder ruimte
gaat beschikken dan nu. De vierkante meters
worden berekend op het gemiddelde aantal
kinderen over een periode van 10 jaar. Deze
prognose geeft aan dat wij in de nieuwe
school kunnen beschikken over 5 á 6 lokalen.
Per dag zijn er dan 6 leerkrachten aanwezig
om aan alle kinderen les te geven.
Dit vergt natuurlijk wel wat van onze
schoolorganisatie. Momenteel is er een
werkgroep in het leven geroepen die zich
bezig gaat houden met de organisatie van ons
onderwijs. Wordt vervolgd.
Agenda
13-12
17-12
18-12
18-12
20-12
20-12

Geartsje P. afwezig
Teamvergadering
Kinderen kunnen via de schoolbieb
boeken lenen voor de kerstvakantie
17.00 uur Kerstwandeling
Nieuwsbrief
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

21-12 t/m 5-1-2020 kerstvakantie

6-1
7-1

8.30 nieuwjaarsinloop
Schoolarts voor groep 7 leerlingen (ouders
krijgen thuis een uitnodiging)
8-1
Luizencontrole
7-1
Schoolarts groep 7
10-1
Geartsje P. afwezig
14-1
Juf Manita op training, juf Linda
vervangt.
14-1
Schoolarts voor groep 7 leerlingen (ouders
krijgen thuis een uitnodiging)
14-1
Teamvergadering
14-1
Vergadering Schoolraad
16-1
Schoolarts groep 7
17-1
Nieuwsbrief
13 t/m 24-1
Cito-toetsen
22-1
Vergadering MR
24-1
Geartsje P. afwezig
27-1
Voorstelling voor groep 1 en 2 in de
Trekkerstinte
28-1
Juf Manita op training, juf Linda
vervangt.
29-1
Teamdag, leerlingen zijn vrij
29-1
Teamvergadering (’s avonds)
30-1
Teamvergadering
30-1
18.30 uur Groepsoptreden
Pinguingroep 1 /2
31-1
Nieuwsbrief
7-2
Geartsje P. afwezig
7-2
Portfolio mee naar huis
10 t/m 14-2 Oudergesprekken. U kunt weer
digitaal een afspraak maken. T.z.t. krijgt u bericht.
De gesprekken zullen op de middagen ingepland
worden. We gaan de kinderen ook uitnodigen om
bij het gesprek aanwezig te zijn.
14-2
Nieuwsbrief

17 t/m 21 -2 Voorjaarsvakantie
Wist u dat
…..
er op de site foto’s zijn van het
Sinterklaasfeest?
…..
juf Jill na de kerstvakantie weer aan de
slag gaat in groep 6?
…..
we dan helaas afscheid moeten
nemen van juf Gerda?
…..
nadere berichtgeving hierover nog
plaats gaat vinden?
…..
de Sinterklaasdag een ideale dag
voor mij was de uitnodigingen voor kerst te

maken?
……
deze uitnodiging volgende week
uitgedeeld wordt aan uw kind?

Imke’s kinderlab
Op vrijdag 22 november was Imke Velthuis uit
Heerenveen de hele dag bij ons op
school. Imke is wetenschapper en
geeft op uitnodiging
scheikundelessen op basisscholen.
Een aantal van die lessen worden
betaald door BASF, een chemisch
bedrijf in
Heerenveen. Wij
boften, want onze
school heeft deze

lesdag aangeboden gekregen. De
leerlingen van groep 6, 7 en 8
konden aan de slag met
reageerbuisjes, spateltjes,
pipetjes, roerstaafjes en natuurlijk
het witte poeder. Het thema van deze dag was
namelijk “het witte poeder mysterie”. De
leerlingen kregen na de instructie een
werkblad en gingen in tweetallen enthousiast
en geboeid aan de slag. Dankjewel Imke, het
was een zeer geslaagde dag!

