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Het jaar schiet alweer een aardig eind op; Sinterklaas is weer in het land en op de radio word je weer
overspoeld met reclame van ziektekostenverzekeraars. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
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Sinterklaas op school
Woensdag 5 december was de grote dag aangebroken dat Sinterklaas onze school met een bezoek zou
vereren. Ondanks de frisse temperaturen werd er uitbundig gezongen voor de Sint, die in de haven van
Mantgum aan kwam (weliswaar niet met de stoomboot, maar met een kleine kruiser).
Nadat hij eerst bij de peuters in de Wjukken was geweest kwam hij op school. De kinderen hebben erg
genoten van het bezoek.

Kerstviering
Donderdag 20 december wordt er ’s avonds op school een kerstviering georganiseerd van 17.30 tot
19.00 uur. Iedere leerling heeft de mogelijkheid gekregen om 1 pake/beppe/oude buurman of
buurvrouw o.i.d. uit te nodigen hiervoor, om onder het genot van een kopje soep en een broodje te
kijken naar wat de kinderen allemaal ingestudeerd hebben.
Na afloop is er op het plein gelegenheid om elkaar even te treffen voor een praatje en wat dies meer zij.

Medezeggenschapsraad
In het afgelopen jaar was de oudergeleding in onze MR vertegenwoordigd door twee leden, terwijl dit er
drie mogen zijn. Ondanks de actieve lobby en herhaalde vraag in de nieuwsbrieven bleek het ontzettend
moeilijk om een ouder te vinden die de lege plek zou willen vullen.
Nu opeens zijn er twee reacties en zijn we in de gelukkige omstandigheid dat zowel René Koopman als
Pieter Willem Seffinga hebben aangegeven te willen toetreden tot de MR. Deze kans willen we niet
laten lopen. Met de zittende oudergeleding Tietia Kooistra en Ester van Baarle zijn we tot een oplossing
gekomen om de beide heren actief aan de vergaderingen te laten deelnemen.
René Koopman schuift vanwege het openbare karakter aan bij de MR vergaderingen en zal toetreden
tot de MR op het moment dat Tietia in oktober 2019 aftreedt. Pieter Willem wordt met onmiddellijke
ingang geïnstalleerd als voorzitter van de MR. Ester van Baarle treedt af in oktober 2020. Op dat
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moment is er weer een vacature voor een nieuwe ouder. Op deze manier zijn we de komende twee jaar
verzekerd van een degelijke en slagvaardige oudergeleding in de MR en afvaardiging naar de OMR.
Vergaderdata MR: 16 januari, 13 maart en 12 juni om 20:00 uur in school

Kerstbomenactie
Woensdag 9 januari wordt weer de gemeentelijke Kerstbomenactie gehouden. Hierbij gaan kinderen
van school de kerstbomen uit het dorp verzamelen en naar een centraal punt brengen (het veldje voor
de school). Hierna worden de bomen opgehaald door Omrin, om verhakseld te worden en gebruikt te
gaan worden als voeding voor stukken gemeentegrond.
De kinderen krijgen voor iedere boom een sinaasappel en een lot, waarmee ze meedingen naar een
boekenbon (ter beschikking gesteld door de gemeente). De school krijgt voor iedere ingezamelde boom
€0,50.
Gooi dus uw kerstboom na de feestdagen niet meteen weg, maar leg hem bijvoorbeeld even achter huis
zodat de kinderen hem op kunnen halen! Wel eventjes de lichtjes en zo er uit halen, alstublieft.

Nieuws van de Oudercommissie
Doneer € 5 van het sponsorbudget van de Rabobank aan de oudercommissie van de
Gielguorde ten behoeve van het schoolplein
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland houdt ook dit jaar weer de actie Rabo Ledensponsoring.
Ben je lid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland? Dan kun je € 5 van het sponsorbudget
van de bank weggeven aan je favoriete vereniging, stichting of instelling.
Ook de oudercommissie van de Gielguorde heeft zich aangemeld voor deze actie. De
oudercommissie heeft het schoolplein een flinke opknapbeurt gegeven en wil deze
sponsoring dan ook graag gebruiken ten behoeve van het verder aankleden van het
schoolplein en beplanting.
Wij zijn bekend onder nummer RLS130 Ouderraad OBS Mantgum, dit nummer heb je nodig
bij het invullen van het stembiljet dat van 1 december 2018 tot en met 31 januari 2019 op de
website van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland staat. De website hiervoor is
www.rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring
Let op: klanten van de Rabobank zijn niet automatisch lid. Klanten die wel stemmen, maar
geen lid zijn, worden automatisch lid gemaakt. Ben je geen klant van de bank en stem je
toch? Dan is je stem helaas niet geldig.
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Jantje Beton
Van 12 tot en met 26 september hebben de kinderen flink hun best gedaan en heel veel
Jantje Beton loten verkocht. De helft van de verkoopprijs van het lot is voor school en de
andere helft voor Jantje Beton. Het totaal aantal door onze kinderen verkochte loten is 808
stuks. Dit betekent dat de Gielguorde maar liefst 1.212,00 van Jantje Beton tegemoet mag
zien. Dit bedrag is bestemd voor vervolmaking van ons schoolplein. Wij gaan samen met het
team en de kinderen hiermee aan de slag om te zien in welke vorm wij dit gaan doen zodat
we dat voorjaar 2019 kunnen realiseren.
De uitslag van de loterij is 28 november bekend gemaakt. Wil je weten of je een prijs
gewonnen hebt? Op je bankafschrift bij de incasso is/zijn je lotnummer(s) vermeld.
Oud Papier
De oudercommissie van de Gielguorde haalt al jaren in Mantgum het oud papier op. Nu wij
bij de gemeente Leeuwarden horen is dat niet veranderd. Voor de oudercommissie zijn de
inkomsten uit het oud papier nog steeds de grootste inkomstenbron ook al is dit wel lager
geworden dan voorheen. Bij het ophalen van het oud papier werken wij samen met Omrin
waardoor wij een vrachtwagen met chauffeur in het dorp kunnen laten rijden.
Vanwege logistieke planning van de vrachtwagen is het voor Omrin niet meer mogelijk om
iedere laatste donderdag van de maand een vrachtwagen te laten rijden. Vanaf januari 2019
zal er iedere 4 weken oud papier opgehaald worden. De planning van het oud papier komt
op de afvalkalender te staan en komt ook in de afval-app. Daarnaast zetten wij weer het
bordje vooraan in het dorp om iedereen te attenderen dat donderdag aanstaande het papier
weer opgehaald wordt.
Sommige straten in Mantgum zijn erg nauw en dan is het moeilijk manoeuvreren voor de
vrachtwagenchauffeur. In een aantal straten wordt daarom het papier aan het begin van de
straat gezet (zoals bij de Swannedrift), waardoor het voor zowel de chauffeur als voor de
ouders die ophalen makkelijker wordt. Binnenkort gaan wij inventariseren voor welke
straten het lastig is en het kan zijn dat u de vraag krijgt om het oud papier op 1 of 2 centrale
plekken neer te zetten. Het zou erg fijn als u hier gehoor aan geeft zodat wij het ophalen met
zijn allen makkelijker kunnen maken.
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Als laatste nog onze hartelijke dank voor het bewaren en het aan de weg zetten van het oud
papier. Het geld dat hier mee opgehaald wordt komt direct ten goede van de kinderen op de
basisschool. Wij organiseren hiermee het sinterklaas- en kerstfeest, en vele andere
activiteiten op school.

Hassie Bassie wandeltocht
De Gielguorde heeft enkele jaren geleden sportshirts gedoneerd aan kinderen van de Doch dyn Dream school in
Kenia. Deze school wordt geholpen vanuit de Stichting Doch dyn Dream. Deze stichting is een initiatief van Skelte
en Wytske uit Mantgum. Als stichting kochten zij grond aan en financieren de bouw van de school en materialen.
Op Oudejaarsdag organiseren ze vanuit de
Wjukken de “Hassie bassie wandeltocht” om
geld in te zamelen dat ditmaal zal worden
besteed aan de bouw van een nieuw leslokaal.
Vóór, tijdens en ná de wandeltocht zal er
volop gezelligheid zijn.
We hopen dat er veel kinderen (en ouders!)
van de Gielguorde meewandelen! De
wandeltocht gaat over 2,5 of 10 km,
inschrijving is om 13:00, start om 13.30 in de
Wjukken.
We hopen jullie allemaal te zien!
Meer informatie is te vinden op www.dochdyndream.nl of www.facebook.com/DochDynDream

Voorstelling Noord Nederlands Orkest
Op vrijdag 25 januari hebben de kleuters van groep 1 en 2 een voorstelling van het Noord Nederlands
Orkest in het speellokaal op school. Die voorstelling duurt tot 12.15 uur, dus de kleuters zijn die dag een
kwartiertje later klaar.
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Kalender

Donderdag 20 december (17.30 – 19.00)
Zaterdag 22 december t/m
zondag 6 januari
Woensdag 9 januari (vanaf 14.00 uur)
Vrijdag 25 januari

Kerstviering op school
Kerstvakantie
Kerstbomenactie
Voorstelling NNO (groep 1 en 2)

