Nieuwsbrief nr 6, januari 2019

Juf Gjilke
Juf Gjilke heeft, na een periode van reintegratie, onlangs besloten dat ze wil
stoppen met haar werkzaamheden voor
de klas. Dit betekent dat zij op maandag
niet meer in groep 5-6 zal zijn. Juf Gjilke
blijft natuurlijk bij ons op school maar zal
uitsluitend nog ondersteunde
werkzaamheden verrichten. Juf Fenna
heeft een kleine uitbreiding van uren
gekregen en is dus nu de gehele week
groepsleerkracht van groep 5-6.

Micro Korfbal toernooi
Onze school heeft meegedaan aan het
micro korfbal toernooi. Hieronder een
paar verslagjes, geschreven door
kinderen uit groep 5-6.
Bij het korfbaltoernooi in Drachten zat ik in
het team met Inge, Mink, Jorrit, Keano en
Laura. We moesten twee wedstrijden
wachten voordat we de eerste wedstrijd
hadden. We waren samen een goed
team. En nu de uitslag, spannend! We zijn
net niet eerste geworden, jammer. Maar
we zijn tweede geworden, goed hé?
Van Yinthe Weening
Wij hebben het schoolkorfbal gewonnen.
Het andere team van groep 3/4 heeft
ook een beker binnen gehaald. Jammer
genoeg heeft groep 6 geen beker
gehaald. Maar je moet blij zijn dat je mee
hebt gedaan. We hebben allemaal goed
gespeeld. Jildou heeft 6 doelpunten
gescoord en ik 10.
Van Yfke Doetjes.

Alle juffen van de school
vinden dat jullie het erg
goed hebben gedaan!

Contactavonden
Binnen kort zijn er weer contactavonden.
Deze staan
gepland op 11 en
13 februari 2019.
Omdat we deze
keer graag alle
ouders bijpraten
over hun
kinderen, hebben
deze gesprekken een verplicht karakter.
U kunt u inschrijven voor deze
gesprek(ken)op school. U kunt dan zelf
een tijd kiezen. Vanaf maandag 14
januari liggen er boven, tegenover het
lokaal van groep 7-8, intekenformulieren
klaar. Wilt u zo vriendelijk zijn deze uiterlijk
vrijdag 25 januari in te vullen? Alvast
bedankt voor uw medewerking!

Nieuws update tweede
groep 1-2
Graag brengen wij u op de hoogte van
het laatste nieuws over onze nieuw op te
starten groep1-2.
We starten met deze tweede
kleutergroep op maandagochtend
4 februari 2019.
De nieuwe kleutergroep komt in het
lokaal van groep 3-4.
De invulling van de formatie is bijna rond.
We hebben besloten dat we in twee

groepen 1-2 gaan werken. Deze beide
groepen gaan nauw samenwerken. Juf
Hanneke en juf Willemien worden elk
verantwoordelijk voor één van de
kleutergroepen. Zo is er in beide groepen
een bekend gezicht. De groepen 1-2
krijgen dus allebei 1 bekende juf en een
nieuwe juf.
Volgende week worden de groepslijsten
voor beide groepen bekend gemaakt.
Wij hopen deze dan ook te kunnen
voorzien van de namen van de nieuwe
leerkrachten.

bovenverdieping. Dit lokaal wordt weer
helemaal mooi en gezellig ingericht.
Groep 3-4 start hier ook op maandag 4
februari.

Agenda
14 jan
21 jan
23 jan
Wk 4
21t/m25
jan
Wk 5
28 jant/m
1 febr
4 febr

Identiteit commissie
vergadering 20.00 uur
MR/OR vergadering 20.00 uur
Verkeersles groep7-8
Toetsweek

Toetsweek
ALVAST NOTEREN
In verband met
teambijeenkomst alle
kinderen ’s middags vrij

Het team van SWS It Werflân

Groep 3-4
Juf Willemien zal vanaf maandag 4
februari niet meer in groep 3-4 lesgeven.
De kinderen van groep 3-4 krijgen een
nieuwe juf op de maandag.
We hopen de naam van deze juf, samen
met de groepslijsten, volgende week
bekend te kunnen maken.
Groep 3-4 gaat verhuizen naar het
leegstaande lokaal op de

