Brede Mienskipsskoalle De Legean
•
locatie Boeyengastraat 18
8627 SG Gauw
tel. : 0515-521596
locatie W. Beekhuisstraat 18
•
8647 SM Sibrandabuorren
e-mail: legean@palludara.nl
website: www.legean.nl

Agenda + schoolreizen
Belangrijke data
12 september
19 september
24 september
25 t/m 27 september
26 september
2 oktober
3 oktober
8 oktober
11 oktober
22 t/m 26 oktober

20.00 uur infoavond groep 1 t/m 4. Van harte welkom in Gauw!!
20.00 uur infoavond groep 5 t/m 8. Van harte welkom in Sibrandabuorren!!
studiedag, alle kinderen vrijdag
startgesprekken leerkracht-ouders/kind. Planning ontvangt u z.s.m.
kinderpostzegels groep 7 en 8
vergadering activiteitencommissie 20.00 uur in Gauw
MR vergadering 20.00 uur in Gauw
gezamenlijke start kinderboekenweek thema “Vriendschap”.
zakelijke ouderavond
gezamenlijke afsluiting kinderboekenweek
Herfstvakantie

Schoolreizen
Dit jaar gaan we aan het begin van het schooljaar op schoolreisje in de gouden weken. Wij vinden het
nu in deze periode van groepsvorming en kennismaking in onze nieuwe school belangrijk dat we bij de
start van het schooljaar samen op schoolreis kunnen.
Wij hebben een aantal prachtige bestemmingen uitgezocht die niet al te ver weg zijn. Om op de
kosten te besparen en tegelijk elkaar goed te leren kennen, is het wijs om met eigen vervoer te gaan.
Daarvoor hebben we voor iedere groep een aantal chauffeurs nodig. Wilt u zich aanmelden bij de
leerkracht van uw zoon of dochter? Fijn, bedankt!
Hieronder treft u per combinatie de bestemming aan, het benodigde aantal chauffeurs en de kosten
per schoolreis. Wilt u het bedrag/bedragen overmaken naar het banknummer van de stichting
Palludara:
NL16 ABNA 0968652360 t.n.v. Palludara IJlst
o.v.v.:
• bijdrage schoolreis Mienskipsskoalle
• naam van kind/kinderen en groep/groepen

Groep 1 en 2 “Aqua Zoo” Leeuwarden
Maandag 17 september 2018
Tijd vertrek: 9.30 uur
Tijd aankomst: 15.45 uur
Gevraagd aantal rijders: 6
Kosten: € 18,50
Opmerking voor de ouders:

Graag om 9.20 uur in de klas aanwezig deze ochtend.
Indien ouders met oppas zitten voor de kleuter, leerkracht is vanaf 8.20 uur aanwezig.

Groep 3 en 4 “Kameleondorp Terherne”
We gaan naar het Kameleon dorp in Terhorne.
We eten op school fruit en vertrekken daarna om 9.30 uur vanuit Gauw.
We wandelen door het dorp en speuren over het water.
Kinderen zonder zwemdiploma krijgen daar een zwemvest.
Tussen de middag wordt het eten en drinken op het eiland verzorgd.
Draag kleding en schoeisel die nat en vies mogen worden.
Vergeet geen schone kleren mee te nemen.
Tenslotte krijgen de kinderen nog een ijsje.
Om 16.30 uur verwachten we op school weer terug te zijn.
Woensdag 19 september 2018
Tijd vertrek: 9.30 uur
Tijd aankomst: 15.45 uur
Gevraagd aantal rijders: 6 voor het brengen en halen van de kinderen. Begeleiding van ouders is niet
nodig voor dit schoolreisje
Kosten: € 25
Maandag 10 september wordt het chauffeursrooster bekend gemaakt.
Dus geef je snel op!

Groep 5/6
Groep 5/6 gaat naar Earnewâld. De kinderen volgen het dagprogramma van It Fryske Gea. De
kinderen krijgen een lunch. (Patat, ijsje, ranja, koffie)
Dinsdag 18 september 2018
Tijd vertrek: 09.15 uur
Tijd aankomst: 16.00 uur
Gevraagd aantal rijders: 6
Kosten: € 17.50

Groep 7/8 “Kameleondorp Terherne”
Deze groep gaat ook naar kameleondorp Terherne.
Donderdag 20 september 2018
Tijd vertrek: 9.30
Tijd aankomst: 16.30
Gevraagd aantal rijders: 11
Kosten: € 25
Van de leerkracht ontvangt u via de mail meer info.
Hebt u nog vragen of meer informatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met de betreffende
leerkracht of met Piet/Seerp.
Ik hoop dat u zo voldoende bent geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Team Mienskipsskoalle De Legean

