
AGENDA 

 

 
• Maandag 1 november: bord, be-

stek en beker meenemen naar 

school 

• OR vergadering op school om 

20.00 uur 

• Dinsdag 2 november nationaal 

schoolontbijt 

• Woensdag 3 november luizencon-

trole 

• Sint Maarten 11 november 

• Schoolfruit 15 november tot 22 

april 2022 

• Dinsdag 16 november staan de 

oudergesprekken gepland 

• Woensdag 17 november zijn de 

leerlingen van groep 4-5 vrij 

• Maandag 22 november ouder-

avond 19.15 uur 

• Vrijdag 26 november groep 3-6 

Sinterklaasvoorstelling in Sneek 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 

26 november 2021 

 

 
 
 

NIEUWS 

 
 

Klasbord—intekenen 10 minuten gesprekken 

Voor de herfstvakantie hebben wij contact met het ICT bedrijf van 

Klasbord gehad . Ons proefabonnement wordt deze week omgezet 

naar een definitief abonnement, dit is dan ook de reden dat op dit 

moment niet alle functies beschikbaar zijn. We hopen dat dit snel 

wordt opgelost. Maandag 8 november kunt u zich via Klasbord aan-

melden voor de oudergesprekken via onderdeel gespreksronde. De 

oudergesprekken vinden plaats op dinsdag 16 november a.s. U kiest 

zelf een tijdstip wat u het beste uitkomt per leerling bij desbetreffen-

de leerkracht. Juf Titia en juf Melanie komen bij groep 3, 4 en aantal 

leerlingen van groep 5 op huisbezoek in de maand november. Voor 

deze ouders vervallen de tien minutengesprekken. 

 

 

Thema techniek en Kinderboekenweek 

De eerste weken van oktober stonden in het teken van techniek en 

de Kinderboekenweek. Beide thema’s liepen in elkaar over. Thema 

techniek hebben we voor de herfstvakantie afgesloten. Thema Kin-

derboekenweek sluiten we maandag 1 november af met de voorlees-

wedstrijd. Wat hebben de leerlingen in deze periode veel geleerd en 

gedaan. Excursies, samenwerken met de leerlingen van de Oerdracht, 

voorlezen en nog veel meer. We kunnen terugkijken op een leerzame 

periode. 

 

 

Schoolfruit 

Yes, we zijn wederom ingeloot! Als school krijgen wij 20 weken lang, 

drie dagen per week schoolfruit op school. Drie dagen in de week bie-

den we  verschillende soorten fruit aan. Welke dagen we fruit krijgen 

hangt af van de route van de leverancier, zodra wij meer weten ont-

vangt u een bericht op Klasbord hierover. 
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NIEUWS  

Begintijd school 

We zien dat er leerlingen zijn die steeds vroeger naar school toekomen, maar vanaf 8.20 uur is de deur geopend en 

is er een pleinwacht op het plein aanwezig. We willen u vragen om hier rekening mee te houden. 

 

 

Ouderavond 

Maandag 22 november is er een ouderavond op school met als thema “Smaakt naar meer”. Starttijd: 19.15 uur. 
Voor deze avond nodigen we alle ouders uit om te komen. Op dit moment weten we nog niet hoe het met de 
RIVM regels zal gaan, maar in november ontvangt u over de ouderavond nog een extra mail. 
Gemeente Súdwest-Fryslân is een pilotgemeente en als school vinden we dit een mooi initiatief wat past bij onze 

school en werken wij hier graag aan mee. Tijdens de ouderavond krijgen de ouders de gelegenheid om op interac-

tieve wijze kennis te maken met het lespakket. Op deze avond krijgen de ouders informatie, kunnen ze vragen stel-

len en gaan jullie testjes doen die de kinderen ook gaan doen.   

 
Schoolontbijt 2 november 2021 
Volgende week dinsdag vindt het nationaal schoolontbijt bij ons op school plaats. Aan het begin van deze week 
heeft u hierover al een mail ontvangen. Maandag 1 november uw kind(eren) graag een bord, bestel en beker in 
een plastic tas, bij voorkeur voorzien van naam, mee naar school geven. 
 
 
Luizencontrole 
Woensdag 3 november vindt de luizencontrole op school plaats. We zijn blij dat Jetske en Wieneke dit willen op-
pakken. Graag geen ingewikkelde vlechten in het haar. 
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