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Sinterklaas

Sinterklaas heeft It Werflân afgelopen
woensdag weer bezocht! We hebben
Sinterklaas en Piet samen met
kinderopvang, peuteropvang en veel
ouders opgewacht op het schoolplein.
We hebben met elkaar gedanst en
gezongen. Jelmer en Auke-Jan hebben
zelfs sinterklaasliedjes op hun instrument
gespeeld. Na deze feestelijke ontvangst
hebben Sint en Piet alle groepen
bezocht. Al met al een hele gezellige
ochtend!

Kerstviering 2019

Sinterklaas is nog maar net
vertrokken naar het
zonnige Spanje, en wij
vertellen u alweer over de
kerst. De decembermaand
zit vol gezelligheid!
Dit jaar zal ons kerstfeest in het teken
staan van DROMEN. Dromen voor jezelf,
dromen voor de ander en dromen voor

de wereld. De kinderen zijn hierover in de
klassen al aan het werk, met de methode
Trefwoord. U zult binnenkort in school
grote dromenvangers zien hangen
waarin u en uw kind een eigen droom
mag hangen. Zo verzamelen we allerlei
dromen.
Op de dag van de viering, donderdag 20
december, gaan we ‘s ochtends met de
kinderopvang, de peuters en de school
een spelletjes- en knutselcircuit doen.
Groot en klein helpt elkaar. We maken
dan ook kerststukjes. Wilt u uw kind die
ochtend zelf takken e.d., een bakje en
oasis/steekschuim mee geven?
‘s Middags heeft iedere klas zijn eigen
programma.
Aan het einde van de middag worden
kinderen en ouders om 17.00 uur op
school verwacht. We starten met samen
zingen en een toneelstuk in de grote zaal.
Hierna gaan alle kinderen met hun juf
mee naar de eigen klas. Hier wordt met
elkaar gegeten, gedronken en kerst
gevierd. Ouders kunnen met elkaar
genieten van een hapje en een drankje
in de grote zaal. Tussen 18.45 uur en 19.00
uur kunt u uw kinderen ophalen uit de
klas en is het kerstfeest voorbij.

Natuurlijk kunnen we uw hulp goed
gebruiken! We vragen, net als vorig jaar,
alle ouders een kaartje van de waslijn te
halen. Deze waslijn hangt aan de
balustrade op de bovenverdieping.
Hierop staat een hapje wat u maakt voor
de kinderen in de klas én een klein

schaaltje hiervan voor de ouders
beneden in de grote zaal.
Daarnaast kunnen we bij de volgende
zaken hulp gebruiken:
Ik help graag op de ochtend bij het
spelletjes- en knutselcircuit.
• Ik help graag bij de
voorbereidingen voor het
toneelstuk, decor, aankleding,
kleding toneelspelers e.d.
Wilt u helpen? Héél graag!
U kunt uw voorkeur via b.olij@opofurore.nl doorgeven. Graag uiterlijk 13
december.
We kijken uit naar een gezellige
kerstviering,
•

Groeten van de kerstcommissie.

ontvangt voor elke boom een € 1,--. Zo
helpt u mee om de schoolkas te spekken.
Op vrijdag 4 januari 2019, van 13:00 tot
15.00 uur halen we de bomen op.
Leg ze op tijd zichtbaar langs de weg.
Kerstbomen kunnen ook gebracht
worden bij voormalig basisschool De
Finne, Nijebuorren 3 te Rottevalle;
(Inleveren kan tot woensdag 9 januari,
15.00 uur, zoals in de huis-aan-huiskrant
‘Breeduit’ is aangegeven)
Meer informatie: Roel Deelstra 341977
rdeelstra@oosterhofholman.nl
Alvast heel erg bedankt namens SWS It
Werflân!

Groeiende kleutergroep

We zijn erg blij te kunnen
melden dat er door het
bestuur geld beschikbaar is
gesteld om een extra kleutergroep
te kunnen starten. De formatie is
beschikbaar per 1 februari 2019. We zijn
bezig met het regelen van een geschikte
leerkracht. Zodra er nieuws is betreffende
dit onderwerp wordt u natuurlijk op de
hoogte gebracht.

Inzamelingsactie kerstbomen
januari 2019.

Ook dit jaar willen we na de kerstdagen
weer kerstbomen inzamelen. De
gemeente zorgt voor een goede
afhandeling van de bomen en de school

Soms geen vervanging voor een
zieke leerkracht..........
In een griepperiode hebben de scholen
soms te kampen met een tekort aan
vervanging van een zieke leerkracht. Om
dit op te lossen op onze school zijn er in
samenspraak met de MR de volgende
afspraken gemaakt.

Op dag 1 worden de
kinderen van de
groep waar
geen
vervanging voor
is verspreid over
de andere
groepen.
(Dit geldt niet voor de kleuters) We blijven
die dag uiteraard op zoek naar
vervanging voor de zieke leerkracht.
Mocht dit toch niet lukken, dan
informeren wij de ouders van de
betreffende groep dat de ouders hun
kinderen de volgende dag thuis mogen
houden. Zodra de leerkracht weer beter
is of er vervanging is gevonden wordt er
natuurlijk weer lesgegeven. U wordt dan
geïnformeerd.
Uiteraard gaan we dit te allen tijde
proberen te voorkomen.
Bij langdurige ziekte zal er naar een
andere oplossing worden gezocht.

nodig heeft, kan de vrijstelling worden
uitgebreid met maximaal vijf extra uren.
Voor deze uitbreiding is wel speciale
toestemming van school voor nodig.
Overigens zijn kinderen pas vanaf hun
vijfde verjaardag leerplichtig.

Veilig Leren Lezen op de
computer

Het is mogelijk voor groep 3 om thuis op
de computer de spelletjes van Veilig
Leren Lezen te spelen.
Hier hebben we als school een licentie
voor en u bent daarom vrij om er (gratis)
gebruik van te maken.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben
dan kunt u dit aangeven bij de
leerkracht.
Uiteraard is dit geheel vrijblijvend.

Vrijstelling van leerplicht
Een wist u datje…….

(Onderstaand stukje gelezen in een vakblad voor
het onderwijs.)

Moeten alle leerlingen van 4 en 5 jaar
volledig naar school?
Voor sommige kleuters kan een hele
schoolweek nog te vermoeiend zijn. Dan
is vrijstelling van de leerplicht mogelijk.
Ouders mogen hun kind tot de 6e
verjaardag vijf uur per week thuishouden.
Hiervoor is geen toestemming van school
nodig. Ouders moeten het wel melden
op school. Wanneer een kleuter het

Agenda
12 dec
20 dec
21 dec
24-12 t/m
6 januari
4 januari
7 januari

MR/OR vergadering
Kerstviering 17.00-19.00 uur
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Kerstbomen worden
opgehaald
Weer naar school.

Iedereen een hele fijne
kerstvakantie toegewenst en
een heel gelukkig en gezond
2019!
Het team van SWS It Werflân

