Nieuwsbrief 18 oktober 2021
__________________________________________________________________________________

Nieuwe Intern Begeleider
Geartsje Romkema is onze Intern Begeleider. Deze taak heeft zij destijds op zich genomen, toen onze
IBer Ingrid Post ziek werd. Geartsje had vooraf al aangegeven deze taak voor 1 schooljaar te gaan
vervullen. In juli 2022 neemt Geartsje Romkema afscheid van het onderwijs.
Intern hebben wij al vast een vacature uitgezet voor de taak als IBer. Daar heeft
1 interne kandidaat gesolliciteerd, te weten Jill Kuhlman. Op dinsdagavond 12
oktober is de sollicitatiecommissie een gesprek aangegaan met Jill.
In de commissie zaten:
Sjoerd van der Wiel
afvaardiging MR
Engelien Lageveen
afvaardiging schoolraad
Nynke Kalsbeek
afvaardiging team
Ondergetekende
De commissie heeft een uur met Jill Kuhlman gesproken. Ik ben blij mee te
kunnen delen dat de commissie unaniem heeft besloten dat Jill geschikt
bevonden is.
Jill zal volgend schooljaar Geartsje Romkema gaan opvolgen als IBer.
Jill, van harte gefeliciteerd.
Jill is inmiddels al gestart met de opleiding tot IBer.

Nieuws van bieb
Elke woensdag krijgen de leerlingen de gelegenheid om boeken te ruilen. De uitleen voor groep 1
t/m 6 wordt verzorgd door de biebouder. De biebouders lenen uit en begeleiden de jongere
leerlingen bij het uitzoeken van een boek. Als school zijn wij hier erg blij mee. Wieke Pijlman is de
coördinator van de uitleen. Zij zorgt voor de bezetting van de uitleen en houdt in de gaten welke
boeken te lang onderweg zijn.
Wieke en ondergetekende hebben
hierover regelmatig contact.
In de kleutergroep krijgen alle
leerlingen een ‘biebtas’ met hun
naam erop. Deze tas gaat
gedurende de schoolcarrière mee.
De leeshoek op de onderbouw is flink
onder handen genomen. Aan boeken
en hopelijk leesplezier geen gebrek.

Wist u dat?
………………… groep 1 en 2 twee boeken mee naar huis mogen nemen?
………………… dat groep 3 t/m 8 vier boeken mee naar huis mogen nemen?
……………….. er elk kwartaal een uitleencheck wordt gedaan?
………………… ouders via Parro dan een appje krijgen, wanneer de boeken van hun kind niet op tijd zijn
ingeleverd?
………………… wist u dat er per half jaar ongeveer 20 boeken ‘verdwijnen’?
………………… dat op jaarbasis 40 boeken kwijt zijn?
………………… wij u met klem willen verzoeken om alert te zijn op de biebboeken die u kind thuis heeft?
………………… lezen de belangrijkste basisvaardigheid van school?

Kinderboekenweek
Wat hebben wij een prachtige Kinderboekenweek achter de rug. Veel extra aandacht voor lezen en
voorlezen. U heeft de foto’s en berichten op Parro voorbij zien komen. Als afsluiting hadden we een
beroepenmarkt. Een hondentrainer, de brandweer, de kapster, de kraamverzorgster, de muziektherapeut, de doventolk, de kunstenaar en de vrachtautochauffeur. De kinderen konden kiezen uit 2
workshops.
Voor groep 7 en 8 was een bezoek aan de chauffeur een ‘verplicht’ nummer. De chauffeur besteedde
nl. ook aandacht aan de ‘dode hoek’ van een vrachtwagen.
Graag wil ik iedereen bedanken die deze middag tot een succes heeft gebracht.
Iedereen bijeen
We hebben dit schooljaar weer mogen ervaren dat we als totale school bijeen zijn gekomen. Dit was
bij de afsluiting van het thema, de opening van de Kinderboekenweek en de kunstendag. Alle leerlingen en leerkrachten bij elkaar op 1 plek. Jeepie, wat hebben wij dit gemist in Coronatijd. Het voelt
goed, zo hoort het te zijn.
Herfstvakantie
En floep, toen was het al weer herfstvakantie. De
tijd gaat snel. Ik wens u allen een prettige vakantie
toe. Met mooi herfstweer.
Met vriendelijke groet,
Geartsje Paulusma

18 t/m 22 oktober 2021
26 oktober 14.30 tot 14.45 uur
27 oktober
28 oktober
29 oktober
4 november
9 november 14.30 tot 14.45 uur
5 november

Herfstvakantie
Inloopmoment kleuters
Luizencontrole
Voorstelling aan groep 5 en 6 in de Trekkerstinte
Thema afsluiting ‘Slim’ door groep 7
Vanaf 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij. Teamtraining The Leader In Me.
Hierdoor geen inloop bij de kleuters.
Inloopmoment kleuters
schoolontbijt

18 november 14.30 tot 14.45 uur
19 november
23 november 14.30 tot 14.45 uur
2 december 14.30 tot 14.45 uur
3 december
7 december 14.30 tot 14.45 uur
16 december 14.30 tot 14.45 uur
21 december 14.30 tot 14.45 uur
23 december
24 december
25 december t/m 9 januari 2022
12 januari 2022
13 januari 2022 14.30 tot 14.45 uur

Inloopmoment kleuters
Thema afsluiting ‘Krijgen’ door groep 4
Inloopmoment kleuters
Inloopmoment kleuters
Sinterklaasfeest op school
Inloopmoment kleuters
Inloopmoment kleuters
Inloopmoment kleuters
Rond 17.00 uur kerstviering op school
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Luizencontrole
Inloopmoment kleuters

