uitzondering maak voor de bieb-ouders. Zij
zullen zich goed houden aan de afstandsregel.
En daar heb ik vertrouwen in.
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Bieb
De bibliotheek gaat weer open. Vanaf
woensdag 23 september kunnen de kinderen
weer boeken lenen uit de biebkasten en mee
naar huis nemen. De uitleen wordt verzorgd
door bieb-ouders. Zij zullen hiervoor de
Coronamaatregelen in acht nemen.

De groep bieb-ouders kan wel wat aanvulling gebruiken.
Vindt u het leuk om kinderen te
begeleiden, met name op de onderbouw,
bij het uitzoeken van een boek. En heeft u
tijd op de woensdagochtend? Schroom
niet en meldt u aan. Het betekent echter
niet dat er op alle woensdagen een beroep
op u wordt gedaan.
Wieke Pijlman is onze bieb-coördinator. Zij
stelt een rooster op.

Ouders in de school
Dat is best een lastig verhaal. Het liefst zijn wij
altijd gastvrij, maar door de Corona maakt de
directie iedere keer een afweging wie wel en
niet in de school mag komen.
Lezen is zo belangrijk, vandaar dat ik een

Wespen
Wij hebben in en rondom school, beide
locaties, veel last van wespen. Meerdere
kinderen en leerkrachten
zijn al gestoken. Heel sneu.
De wespenbestrijding heeft
heel lang gezocht, maar kan
geen enkel nest vinden.
We moeten maar
voorzichtig en alert blijven.
Schooltijden kleuters
We hebben even de behoefte te melden dat
we weer de ‘oude’ schooltijd hanteren bij de
kleuters. De kleuters kunnen vanaf 8.20 uur
op het kleuterplein worden gebracht. We
kunnen dan om 8.30 uur starten met de
lessen.

We merken dat bij het ophalen van de
kinderen op de onderbouwlocatie de
ouders/oppassen niet altijd Coronaproof staan
opgesteld. Daarom is het voor de leerkrachten
soms lastig het juiste kind bij de juiste ouder /
oppas af te leveren. Vandaar dat wij het
volgende willen uitproberen.
De ouders van De Pinguïns en De Vlinders
verzamelen zich achter op het schoolplein van
de onderbouw. Niet meer bij of langs het
fietsenhok. Op deze manier kunnen de
kinderen van groep 3 en 4 gemakkelijk hun
fiets pakken.
De ouders en oppassen van de groep 3 en 4
staan op het grasveld voor het plein
opgesteld. Op deze manier kunnen wij
voldoende ruimte creëren.

Krentenbaard
Controleert u uw kind regelmatig even op
krentenbaard? Dit is nl. zo besmettelijk.
Wanneer uw kind dit heeft, graag school op de
hoogte stellen. Wat zegt het RIVM over
krentenbaard?
De bacterie wordt veelal
overgedragen door
contact met het vocht uit
de blaasjes van iemand
met krentenbaard.
Krabben aan
krentenbaardplekken kan
leiden tot besmetting via
handen of bijvoorbeeld
speelgoed. Krentenbaard is besmettelijk tot 2
dagen na het starten van een
antibioticabehandeling en/of totdat de
blaasjes zijn opgedroogd. Kans op besmetting
kan verkleind worden door goede hand- en
hoesthygiëne. Het is daarom belangrijk dat
kinderen zo min mogelijk aan de
krentenbaardplekken krabben. Personen met
krentenbaard kunnen gewoon naar
dagverblijf, peuterspeelzaal, school of werk.
Omdat tegen krentenbaard geen immuniteit
ontstaat, kunnen mensen de aandoening
meerdere keren krijgen.
Kinderboekenweek (KBW)
De Kinderboekenweek staat in het teken van
‘En toen?’. Geschiedenis staat hierbij centraal.
Deze periode gaan we nog meer met lezen
bezig dan we al doen. En het leesplezier voert
de boventoon.
Wij starten 2 dagen eerder met de KBW nl. al
op maandag 28 september. Maandag krijgen
wij gelijk al ‘hoog’’ bezoek.
Kinderboekenschrijfster Lidy Dijkstra komt bij
ons vertellen in groep 3, 4 en 7.

Herkennen de leerlingen
de juffen en meesters aan
hun babyfoto? We zullen
het merken bij de start van
de KBW.

De Pinguins gaan werken en leren over Pake
en Beppe. De kleuters van De Vlinders weten
na de KBW alles over dino’s.
Groepjes leerlingen zullen elkaar voorlezen. In
de klassen worden voorleeswedstrijden
gehouden. Kortom, we proberen er een leuke
week van te maken.
We hebben er zin in.
Fietskeuring
Donderdagmiddag 1
oktober worden de
fietsen van de
kinderen van groep 7
en 8 door Veilig Verkeer Nederland gekeurd.
Alle leerlingen van groep 7 en 8 komen deze
dag op de fiets.
Wat is een veilige fiets?
Een veilige fiets voldoet aan de volgende
punten:
1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan
het stuur en zijn heel.
4. De rem werkt goed. Uitsluitend
handremmen? Dan moeten beide
remmen goed werken. Indien van
toepassing: de remblokjes zijn niet
versleten.
5. De koplamp werkt goed, straalt recht
naar voren en geeft wit of geel licht.
6. De spaken in beide wielen zitten goed
vast en er zijn geen ontbrekende
spaken.
7. Zijreflectie: De banden hebben
cirkelvormige reflectie
of er zitten witte of gele reflectoren
aan de wielen, minimaal 1 per wiel.
8. De banden zijn goed opgepompt en
hebben voldoende profiel.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte
ingesteld: Je kunt met beide voeten
(tenen) net de grond raken als je op
het zadel zit
11. De trappers zijn voldoende stroef.
12. Beide trappers hebben twee gele
reflectoren.
13. De ketting is goed afgesteld; niet te
slap, niet te strak. Tip: Heb je een

open kettingkast en draag je een wijde
broek? Gebruik dan een broekclip of
band, zodat de broek niet tussen de
ketting kan komen.
14. Er zit een rode reflector aan de
achterkant van de fiets of
geïntegreerd in het achterlicht.
15. Het achterlicht werkt goed, straalt
naar achteren en geeft rood licht.

Agenda
16-9
23-9
28-9
28-9
1-10
2-10 en 5-10
8 en 9 -10
12 t/m 16 10
19-10
6-11
11-11
4-12
18-12
21-12 t/m 31- 2021

Training Rots en Water
groep 5 en 6
Training Rots en Water
groep 5 en 6
Start Kinderboekenweek
Lidy Dijkstra op bezoek in
groep 3, 4 en 7
Fietskeuring groep 7 en 8
Geartsje Miedema werkt
voor Annegonda
Teamtraining. De leerlingen
zijn vrij
Herfstvakantie
Linda werkt voor Nynke
Schoolontbijt
Sint Maarten
Sinterklaasfeest op school
Kerstfeest op school
Kerstvakantie

ZAPP
Voor een nieuw
programma op
Zapp waarin
gezinnen een
Bekende
Nederlander in
hun eigen huis
om de tuin
proberen te
leiden, zijn we
dringend op zoek naar leuke gezinnen.
Het gaat om een kinderprogramma waarbij
een BN’er een middag langskomt bij een
gezin. Het gezin probeert vervolgens iets
verborgen te houden voor hem of haar… als
dat ze lukt winnen ze een mooie prijs. De
precieze details zijn nog geheim, maar het
belooft een super leuk programma te
worden.
Vandaar deze oproep:
Geef je nu met je hele gezin op voor een
gloednieuw programma op Zapp waarin
gezinnen een Bekende Nederlander in hun
eigen huis om de tuin proberen te leiden. Heb
jij een kind in Groep 6, 7 of 8 en vind je het
leuk om met jouw gezin van minimaal 4
personen een dag in de spotlights te
staan? Meld je aan via
zapp.nl/themas/meedoen of stuur een mailtje
naar aanmelden@idtv.nl.
Alvast veel dank en vriendelijke groet!
Liese Molenaar
Redacteur

Als bijlage aan deze Nieuwsbrief treft u
een vacature aan van Passend Onderwijs
Friesland.

