Nieuwsbrief 3, 2020-2021

In een vrijwel lege school ben ik nu de nieuwsbrief (die ik afgelopen maandag verstuurd zou hebben,
maar ik kon grotendeels weer opnieuw beginnen…) opnieuw aan het opstellen. In deze nieuwsbrief de
volgende onderwerpen:
• De komende weken op een rijtje
• Terugblik Sinterklaasfeest
• Actie Schoenendoos
• Juf Simone
• Aanschaf nieuwe materialen
• Stagiair Steven
• Onderzoek ventilatie

AGENDA

Noteer deze data alvast in uw agenda!

De komende weken op een rijtje
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn de leerlingen van onze school de rest van deze week vrijgesteld van
onderwijs. Dat houdt in dat er geen instructie gegeven wordt door de leerkrachten en dat ze ook thuis
niet hoeven te werken. Feitelijk hebben zij nu Kerstvakantie. De school is deze week wel open tijdens
schooluren voor noodopvang.
De school is na de Kerstvakantie 2 weken dicht: de lessen zullen in deze periode online worden verzorgd
door de leerkrachten. Ook dan is de school open voor noodopvang van kinderen waarvan de ouders in
een cruciaal beroep werken en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Deze online lessen zullen
maandag 18 januari voor het laatst zijn (zoals het nu lijkt) en de kinderen worden woensdag 20 januari
weer op school verwacht. Dinsdag 19 januari zijn de kinderen vrijgesteld van onderwijs, maar ook die
dag zijn wij als school verplicht om noodopvang te bieden wanneer dat echt nodig is.
In de tussentijd zullen wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er speelt, maar
als u vragen heeft over iets kunt u ons altijd bereiken. De leerkrachten hebben besloten om de
communicatie naar de ouders zo veel mogelijk via Parro te laten lopen. In een enkel geval zal op een
andere manier gecommuniceerd worden met ouders.
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Terugblik Sinterklaasfeest
Op vrijdag 4 december hebben we een
fantastisch sinterklaasfeest gehad. Ondanks dat
de livestream het niet helemaal deed, hebben
we Sinterklaas en zijn pieten goed kunnen
ontvangen. Tijdens het bezoek van Sint en de
pieten in het speellokaal waren er verschillende
kunstjes te bekijken en werden er liedjes voor
Sint gezongen. De kinderen van groep 3 en 4
hadden zelfs een raadsel voor Sint. De woorden
waren gehusseld, gelukkig konden ze er een
goed woord van maken: Schoorsteen. Met
groep 1 en 2 deden de pieten héél goed mee
met de Pepernotendans.
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Actie Schoenendoos
Wat fijn dat je meedoet aan deze actie.
Je kunt je schoenendoos coronaproof inleveren op zondag 20
december tussen 14.00 en
17.00 uur bij de Doarpstsjerke. Mocht
het deze dag echt niet lukken, dan
graag even contact over
een ander moment van brengen.
(Gudula van Beem 06 512 610 94)

Juf Simone
Goed nieuws over juf Simone: zij gaat na de schoolsluiting weer aan het werk. Wij vinden het heel fijn
dat het weer zo goed met haar gaat.

Kerstbomenactie
De (bijna) traditionele Kerstbomenactie van de gemeente Leeuwarden gaat deze keer niet door.

Aanschaf nieuwe materialen
Er was nog wat budget over voor de aanschaf van nieuwe materialen. Daar is gretig gebruik van
gemaakt voor de diverse groepen. Zo is er een nieuwe voorraad Lego gekocht, zijn er Fryske boeken
aangeschaft en zijn er nieuwe Smartgames gekocht. Ook gewone boekjes (en vooral de moppenboekjes)
vallen goed in de smaak bij de kinderen.
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Stagiair Steven
Ik ben Steven Koenen, en ik loop stage in groep 4 op de Gielguorde. Ik kom
uit Sneek en hier woon ik tot heden nog bij mijn ouders en twee zusjes. Ik
ben eerstejaars pabo student, ben druk bezig met de opleiding en kijk sinds
mijn veertiende al erg uit naar het werken als basisschool leerkracht.
Daarnaast ben ik minimaal vijf keer per week in de sportschool te vinden en
ben ik bezig met het halen van mijn motorrijbewijs. Voor mijn opleiding
pabo heb ik 6 jaar havo gedaan op het csg Bogerman. Ik kijk erg uit naar
mijn stage tijd hier en hoop veel plezier te beleven. Terugkijkend op de
stage dagen die ik al heb gehad gaat dat helemaal goed komen.

Onderzoek ventilatie klaslokalen
In de media was de afgelopen maanden veel te doen over de ventilatie en luchtkwaliteit op scholen. In
dat kader is er bij alle scholen van de Gearhing een onderzoek gedaan om de luchtkwaliteit te meten.
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u een schrijven van de voorzitter van het college van bestuur over
de uitkomst van dit onderzoek.
Het komt er op neer dat de luchtkwaliteit in de meest gebruikte lokalen (groep 5/6 en groep 7/8) binnen
de grenswaarden valt, maar dat er wel onderzoek gedaan gaat worden naar mogelijke verbeteringen,
omdat de grenswaarden wel bijna bereikt werden.
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