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tel. : 0515-521596
•
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website: www.legean.nl

Nieuwsbrief week 46
Afscheid
Misschien is het al bekend: de familie Zijlstra gaat een groot avontuur tegemoet; zij gaan in de
kerstvakantie emigreren naar Canada. We zullen dus afscheid nemen van collega Froukje, haar man
Klaas en onze leerlingen Jelle Thomas, Ype Meidert, Nienke Marije en Famke Roelien. We zullen hier
de komende tijd aandacht aan schenken. Zij zijn nu druk aan het inpakken. Veel sterkte daarmee en
met de voorbereidingen voor de emigratie!

Actieplan voor inval op de Mienskipsskoalle
Zoals jullie wel weten uit de media, zijn er bijna geen invalkrachten beschikbaar voor vervanging bij
ziekte. Dat betekent voor scholen dat ze op zoek moeten naar onconventionele oplossingen. Daarom
willen we een actieplan zodat we allemaal weten wat er gebeurd wanneer .
We hebben in ons teamoverleg een actieplan samengesteld. Dit plan zal volgende week maandag in
de MR worden besproken. Ook staat op de agenda het schooljaarplan, de stand van zaken rondom
de fusie en ontwikkeling van de Mienskipsskoalle, de mogelijkheden van de kinderopvang en
communicatie met ouders.

Kijkochtend 13 november
Op dinsdag 13 november vanaf 08.30 uur tot 11.00 uur bent u van harte welkom om even rond te
kijken op beide locaties. Hebt u vragen, dan mag u die later aan ons stellen, of u kunt dit op een
evaluatieformulier schrijven.
Afspraken:
• Ouders van kleuters mogen meteen in de groep tot 9.45 uur. Daarna van 10.30 uur tot 11.00
uur.
• De ouders van groep 3 t/m 8 zijn welkom van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Voor de duidelijkheid:
o De lessen gaan gewoon door.
o U bent te gast.
o Liever geen kleine kinderen mee om verstoring van de les te voorkomen.
o Niet langer dan 20 minuten in de groep.
o Als er vijf ouders in een klas zijn, dan even wachten tot er een uit gaat.
Tijdens de kijkochtend kunt u het werk van de leerlingen dat ze tijdens de plastic soeplessen hebben
gemaakt bekijken.
De hiervoor bedoelde tentoonstelling op donderdagmiddag 15 november gaat niet door. Ook i.v.m.
de musical Master Gysbert voor de bovenbouw in Bolsward.

Skoallebieb

Daar zijn we heel blij mee! We zijn vanaf week 45 op woensdag 5 november gestart met het uitlenen
van de boeken. De skoallebieb is opgestart. Er stond een lange rij lezers die graag een boek wilden.
Geweldig!! We bestellen allemaal tasjes waar de boeken in kunnen.
Iedere woensdag van alle oneven weken staan de beide vrijwilligers klaar om de inruil en keuze voor
nieuwe boeken mogelijk te maken. Lezen is enorm belangrijk! De skoallebieb van 5 december wordt
verplaatst naar 6 december.

Typlessen
De type-cursus van instituut Noord is weer gestart in Sibrandabuorren. Een prachtige mogelijkheid
om ons brede schoolaanbod te versterken. Het gaat om de volgende data/tijden:
CURSUSDATA:
Les 1: 06 november
Les 6: 29 januari
Les 2: 20 november
Les 7: 12 februari
Les 3: 04 december
Les 8: 26 februari
Les 4: 18 december
Les 9: 12 maart 2019
Les 5: 15 januari
Tijden: 14.30 tot 15.45 uur.
De docente is Margreet Kroon.

Next Level en project plastic soep
Op 5 en 6 november was kunstenaar Saar van Gerwen op beide locaties
met de leerlingen aan de slag met plastic afval. (5 november in de
onderbouw, 6 november in de bovenbouw)
Ze hebben van het afval prachtige werkstukken gemaakt. Van deze
werkstukken zijn mooie foto’s gemaakt. Die kunt u bewonderen tijdens
de kijkochtend van dinsdag 13 november.

Lampionnen maken op 7 november
We hebben op beide middagen afgelopen woensdag en
donderdag prachtig geknutseld aan de lampionnen. Ze zijn
prachtig geworden! Met dank aan alle helpende ouders!

Schoollunch op 8 november
We hebben heerlijk samen geluncht! Fijn dat we elkaar zo op
beide vestigingen kunnen treffen. Samen lunchen is dan veel gezelliger. Bedankt
helpende handen van ouders!!

15 november master Gysbert
sa as earder al melden giet de boppebou op 15 novimber nei de musikal
fan Master Gysbert yn Boalsert.

Fruit
Zoals al eerder gemeld: onze school mag meedoen met de landelijke
fruitactie!! We starten hiermee in week 46 (vanaf woensdag 14
november).
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag
Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven.

Er zijn al aardig wat ouders en verzorgers die deze dagen voor de onderbouw (groep 1/2, 3 en 4)
het fruit klaar willen maken op schaal. (wassen, zo nodig schillen, in stukjes en/of schijfjes
aanbieden) Maar er kunnen nog wel vrijwilligers bij. Ook van groep 3 en 4. Zij kunnen zich opgeven
via de intekenlijst bij de ingang van groep 1/2. Help ons om de gezonde fruithapjes aan te bieden.
De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 16 (19 april 2019).

Nieuwbouw
Op de website van onze architect kunt u filmpjes en info vinden over de nieuw te bouwen school!
Heel interessant! Hierbij de link:
https://wijbengagroep.nl/
Het staat op de openingspagina, 1 x scrollen en dan zie je ‘m.
Daarnaast hebben we het project (fase architectenselectie) geplaatst onder:
https://wijbengagroep.nl/projecten/leren/mienskipsskoalle-de-legeaen/

21 december
Nieuw:
• Op vrijdag 21 december, de laatste schooldag voor de kerstvakantie, komen we om 12.00 uur
uit.
• Op 25 januari gaat het team naar de NOT om zich te oriënteren op inrichting nieuwe school
en nieuwe onderwijskundige aanpak en mogelijkheden. De kinderen zijn die dag vrij.

Belangrijke data 2018-2019
Hierbij de belangrijke data van het komend schooljaar op een rij:
13 november 08.3011.35 uur
15 november
5 december
20 december
21 december
24 december t/m
4 januari 2019
Week 3, 4 en 5
(14-01 t/m 01-02)
25 januari
11 februari
12 t/m 14 februari
18 t/m 22 februari
6 maart
13 maart
3 april
12 april
16 t/m 18 april
19 april t/m 3 mei
29 mei
30/31 mei
10 juni
11 juni

kijkochtend
gr. 5 t/m 8 naar musical “Master Gysbert”
aankomst Sinterklaas en bezoek in de groepen
gezamenlijke kerstbijeenkomst
we komen om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Cito M toetsen
Team gaat naar NOT, kinderen vrij.
rapport mee
10 minutengesprekken
voorjaarsvakantie
studiedag Palludara, kinderen vrij
Open Dag
Grote Rekendag
Koningsspelen
Eindtoetsen groep 8
Meivakantie (inclusief Paasvakantie)
schoolfotograaf
Hemelvaart
Pinksteren
evaluatie- en planningsdag. Kinderen vrij

1 juli
2 t/m 4 juli
9 juli
11 juli

rapport mee
10 minutengesprekken (facultatief, op verzoek van ouders en/of leerkracht)
eindmusical groep 8
laatste schooldag

