Nieuwsbrief
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Alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Studiedag groep 1 en 2 verplaatst
Kerstontbijt
Vuurwerkbrillen voor groep 8
Parkeren bij school
Media Art Festival
LIO-stage meester Nick
Kerstbomenactie
Landelijke staking
Voorleesdagen groep 1 en 2
Personele wisseling groep 6-7
Fotomateriaal Dbieb Leeuwarden

AGENDA
Vrijdag 20 december
Zat. 21 dec./zon. 5 jan.
Maandag 6 januari
Woensdag 8 januari
Maandag 20 januari
Woensdag 22 januari
Donderdag 30 januari
Vrijdag 31 januari

Kerstontbijt, leerlingen 8.00 uur op school en 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Gearhingdag, alle leerlingen vrij
Kerstbomenactie
Basketbalclinic Aris groep 8 (gymkleren mee!)
Start Voorleesdagen groep 1 en 2
Landelijke staking (onder voorbehoud)
Landelijke staking (onder voorbehoud)

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Studiedag groep 1 en 2 verplaatst
De studiedag voor de leerkrachten van groep 1 en 2 die oorspronkelijk gepland stond voor woensdag 22
januari is verplaatst naar woensdag 1 april.

Kerstontbijt
Vrijdag 20 december sluiten wij het kalenderjaar op school feestelijk af met een kerstontbijt. Alle
kinderen worden om 8 uur op school verwacht om aan te schuiven bij een lekker en gezellig ontbijt. Om
12 uur mag iedereen naar huis en begint de kerstvakantie.
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Vuurwerkbrillen voor groep 8
Afgelopen dinsdag kreeg groep 8 bezoek van de burgemeester van
Leeuwarden, Sybrand Buma. Hij was in het gezelschap van een
tweetal specialisten van het MCL (een oogarts en een plastisch
chirurg) die de leerlingen vertelden over de gevaren van vuurwerk.
Alle leerlingen kregen hierna uit handen van de burgemeester een
vuurwerkbril. Zie ook https://leomiddelse.nl/groep-8-obsgielguode-gastles-over-vuurwerkbril/

Parkeren bij de school
Sinds het begin van dit schooljaar zijn er (in samenwerking met de
gemeente Leeuwarden) nieuwe afspraken gemaakt over het
parkeren in de omgeving van de school. Helaas houdt nog niet
iedereen zich aan deze afspraken. Wilt u zo vriendelijk zijn om
alleen te parkeren in de parkeervakken of aan de Master
Jansenstrjitte (richting Gibbeflecht)? De tút-en-d’r-út-zone is aan
het eind van de Fearhûshoeke (tegenover de gymzaal).

Media Art Festival
Maandag 25 november zijn wij met groep 4/5 met de trein naar
Leeuwarden geweest. Na een korte wandeling kwamen we aan bij
het MAF (Media Art Festival). We hebben een korte introductie
gekregen en hierna werd de groep in tweeën gesplitst. De ene
groep ging een zoötroop maken (een zelfgemaakt bewegend
animatie apparaat) terwijl de andere groep een rondleiding kreeg
langs de “kunst met een stekker”.
Halverwege is er gewisseld. Het was een leuke, creatieve en
informatieve ochtend.

LIO-stage meester Nick
Maandag 9 december ben ik begonnen aan mijn LiO (leraar in opleiding) in groep 4/5. Dit betekent dat
ik laat zien dat ik zelfstandig een groep kan draaien. Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
de leerlingen, de registratie hiervan en het contact met ouders. Het is de bedoeling dat we groep 4 en 5
zo veel mogelijk zullen gaan splitsen tijdens de basisvakken: rekenen, lezen, spelling en taal. Dit
betekent dat juf Margo groep 4 onder haar hoede neemt en dat ik groep 5 les zal geven. Mijn Lio loopt
tot eind mei. Voor vragen en/of contact ben ik te bereiken op Nick.Huizinga@gearhing.net
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Kerstbomenactie
Op woensdag 8 januari wordt weer de (ondertussen bijna traditionele) kerstbomenactie van de
gemeente Leeuwarden gehouden. De kinderen zullen die dag alle overgebleven kerstbomen in het dorp
ophalen en naar het grasveld voor school brengen. Voor iedere kerstboom krijgen zij een sinaasappel en
een lot, waarmee een boekenbon gewonnen kan worden. Tevens ontvangt de school voor iedere boom
ook een bedrag van €0,50.

Landelijke staking
U heeft in de media kunnen lezen over de aangekondigde landelijke onderwijsstaking van 30 en 31
januari. Op dit moment wordt binnen de Gearhing de actiebereidheid geïnventariseerd en zodra er
duidelijkheid is omtrent het wel of niet doorgaan van de staking, krijgt u bericht hierover.

Fotomateriaal Dbieb Leeuwarden
Via onze leesconsulent is onze school gevraagd om fotomateriaal te plaatsen voor de website van de
bibliotheek in Leeuwarden.
Omdat relatief veel ouders niet akkoord gaan met het plaatsen van foto's waar hun kind op kan staan,
hebben we besloten dat onze school zich niet beschikbaar zal stellen voor het plaatsen van foto's op de
site van Dbieb.

Voorleesdagen
Ook dit jaar doen we met groep 1 en 2 weer mee met de voorleesdagen.
We starten dit jaar met een feestelijke bijeenkomst en de ouders van de kinderen van groep 1 en 2 zijn
hierbij van harte welkom. Dit is op woensdag 22 januari om half 2 (de definitieve uitnodiging volgt nog).
Mocht u als ouder niet kunnen komen dan mag pake/beppe/opa of oma ook komen.

Personele wisseling groep 6-7
Zoals de ouders van de leerlingen van groep 6-7 al weten, volgt er na de vakantie een kleine personele
wisseling; juf Hilke gaat op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep en juf Inge op
dinsdag. Juf Inge is verder ook nog 3 dagen per week werkzaam op de school in Jorwert.
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Namens het team van OBS De Gielguorde wens ik u
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