Nieuwsbrief nr 1 september 2018

Een nieuw schooljaar!
Vanochtend is de school weer
begonnen!
We hopen dat iedereen een heerlijke
vakantie heeft gehad en even afstand
heeft kunnen nemen van de dagelijkse
dingen.
Het team is weer opgeladen en heeft er
ontzettend veel zin in om aan de slag te
gaan. Vorige week hebben we een
startvergadering gehad en zijn we bezig
geweest met de voorbereidingen van
het nieuwe schooljaar. De klassen zijn
ingericht en iedereen is klaar voor de
komst van de kinderen.
Welkom aan iedereen!
Laten we er een prachtig schooljaar van
maken!

Gouden weken
Zoals aangekondigd in de laatste
nieuwsbrief van het vorige schooljaar
gaan we dit schooljaar aan de slag met
‘De gouden weken methode’.
Onderdeel hiervan zijn de omgekeerde
10 minuten gesprekken.
Het is de bedoeling dat ouders met de
leerkracht in gesprek gaan en vertellen

over hun zoon of dochter en hun
verwachtingen uitspreken. Ouders
kennen hun kind immers heel goed en
kunnen waardevolle informatie geven.
Tevens is het een mooi moment voor
kennismaking met de nieuwe leerkracht.
U krijgt hiervoor een uitnodiging.
De gesprekken zullen plaatsvinden van
17 t/m 28 september.

Belangrijk!
In verband met een studiedag van het
team zijn Alle kinderen maandag 10
september VRIJ!

Nieuwsbrief digitaal
ontvangen
U ontvangt de nieuwsbrief alleen deze
keer (ook) op papier. U bent van ons
gewend deze digitaal te
ontvangen via digiduif. Mocht er iets
gewijzigd zijn in uw gegevens of
ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Wilt
u dan zo vriendelijk zijn dit door te geven
op d.hobma@opo-furore.nl? U ontvangt
dan van mij een activeringsbrief voor
digiduif.

Jaarkalender voor ouders
De jaarkalender voor ouders is bijna
klaar! Deze week wordt de kalender
meegegeven aan de kinderen. Er wordt
per gezin één kalender verstrekt.

Voetbalgoaltjes

Plein
Zaken die van belang zijn om te weten.
m.b.t. de pleinwacht:
De pleinwacht tijden zijn:
 8.15 - 8.25 uur
 10.15-10.30 uur
 13.00-13.10 uur
Er zijn altijd 2 leerkrachten die
pleinwacht hebben.
m.b.t. pleinregels:
 Alle kinderen blijven op het plein
 Niet fietsen op het plein
 De algemene gedragsregels
worden ook op het plein
gehanteerd.
m.b.t. inloop van de school
 Om 8.25 uur gaat de bel, de
kinderen gaan naar binnen.
 De lessen starten om 8.30 uur
 De kinderen van groep 1-2 zijn
‘s ochtends vanaf 8.20 uur en ’s
middags vanaf 13.05 uur welkom
in de klas.
 Jassen, mutsen en sjaals graag
ophangen aan de kapstok.

Wellicht is het u al
opgevallen, maar de
voetbalgoaltjes zijn
verplaats. De
kinderen kunnen nu
voetballen in een mooie omheinde
ruimte en er is meer speelruimte
ontstaan op het plein.
De fietsen mogen voortaan gestald
worden op de voormalige tút en der út
plek.
In verband met de beperkte ruimte voor
de fietsen het verzoek de kinderen
zoveel mogelijk lopend naar school te
laten komen. Behalve bij de gymles
natuurlijk.

Gym- en zwemtijden
De leerlingen van groep 3-4 gaan weer
schoolzwemmen in ‘De Welle’ in
Drachten. Zij doen dit 1 x per twee
weken.
Zwemmen: groep 3-4 zwemt op
donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur.
Eerste zwemles op donderdag 13
september. De ouders
van de kinderen van
groep 3-4 ontvangen
een zwemschema.
De zwem bus vertrekt
om 8.25 uur vanaf school. Wilt u zo
vriendelijk zijn ervoor te zorgen dat uw
kind op tijd bij de bus is?

Gymnastiek:
Maandag:

13.15-14.15 gr 3-4
14.15-15.15 gr 5-6
Dinsdag:
8.30- 9.30 gr 1-2
13.15-14-15 gr 7-8
Donderdag:
13.15-14.15 gr 5-6
14.15-15.15 gr 7-8
De kleuters kunnen op dinsdagochtend
Bij de gymzaal gebracht worden. Juf
Willemien is daar aanwezig om de
kinderen op te vangen.
De gymlessen worden gegeven vanaf
maandag 8 september.

Bereikbaarheid
De school is bereikbaar op
telefoonnummer 0512-341796. Wilt u zo
vriendelijk zijn belangrijke zaken zoveel
mogelijk voor schooltijd door te geven?

HVO en GVO
De HVO lessen zullen dit jaar worden
verzorgd door Juf Rennie van Kammen.
De lessen worden gegeven op
dinsdagmiddag.
Juf Rennie, van harte welkom!
De GVO lessen zullen, net als afgelopen
jaar, worden gegeven door Meester
Yde Zagema. Meester Yde is op
maandagmiddag aanwezig.

Het team van SWS It Werflân
wenst iedereen een heel fijn
schooljaar toe!

V.l.n.r. Achterste rij:
Juf Willemien Tönjes (gr 1-2 en groep 34), Juf Berber Olij (IB’er op di en woe),
Juf Hanneke Hopman (gr 1-2), Juf
Hennie Veenstra (gr 7-8), Juf Thea Visser
(gr 3-4) Juf Fenna Kuperus (gr 5-6).
Voorste rij: Juf Gjilke Alma (gr 5-6 en
algehele ondersteuning), Juf Diety
Hobma (directeur)

Agenda
10 sept.
13 sept.
17 sept.
17t/m 28
sept.

In verband met studiedag
team. ALLE KINDEREN VRIJ.
Eerste zwemles voor de
kinderen van groep 3-4
MR/OR vergadering
De omgekeerde 10 minuten
gesprekken.

