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Zilveren week
De eerste week na de vakantie staat in het teken van de groepsvorming. In het
kort herhalen we de start van het schooljaar en hebben we meer aandacht voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming.
Personeel
Juf Jeltsje is nog niet fit genoeg om les te geven aan groep 1/2/3. Zij wordt de komende tijd vervangen
door juf Myrthe. Dat betekent dat juf Myrthe en juf Grietje in de middenbouw van lesdagen wisselen.
Hieronder in schema hoe het er nu uit ziet:
Groep 1/2/3
Groep 4/5
Groep 6/7/8

maandag
Juf Myrthe
Juf Grietje
Meester Rick

dinsdag
Juf Myrthe
Juf Grietje
Meester Rick

woensdag
Juf Myrthe
Juf Grietje
Meester Rick

donderdag
Juf Sandra
Juf Myrthe
Meester Rick

vrijdag
Juf Sandra
Juf Myrthe
Meester Rick

Juf Jeltsje probeert wel iedere week een aantal uren aanwezig te zijn.
Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen, gaat meester Rick ons helaas verlaten. De advertentie
waarin we vragen naar een nieuwe leerkracht voor onze bovenbouw is voor de kerstvakantie uitgezet.
Het is nog tot maandag 13 januari mogelijk om hierop te reageren. Daarna kunnen we gaan
inventariseren en een keuze maken. Het streven is om na de voorjaarsvakantie te starten met een nieuwe
leerkracht (of leerkrachten) voor de bovenbouw
TalenT-middag
Volgende week begint een nieuwe periode van de TalenT-middag. Onderwerpen
zijn dit keer: schaken, poëzie en crea. Van deze drie kiezen de leerlingen er twee.
Kunst, cultuur, wetenschap en techniek
Sinds vorig jaar doen we mee met de activiteiten van het Kunst en cultuurmenu
van de gemeente Leeuwarden. Vanaf dit schooljaar doen we ook mee met het
Wetenschap en techniekmenu. Hieronder een overzicht van de komende
activiteiten:
Op 16 januari staat ‘De notenvloot’ op het programma voor groep 6/7/8.
Op 20 januari is er een Techniekproeverij voor alle groepen in de dbieb te
Leeuwarden.
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Op 30 januari is er een Wetenschap en Techniekworkhop op school voor de onder- en middenbouw.
Op 11 februari is er een dansvoorstelling op school voor de onderbouw.
Op 13 februari is er een excursie naar het Nordwincollege voor de bovenbouw.
Vanuit de eigen groepen wordt u hierover verder geïnformeerd. Via www.schoolkade.nl kunt u bekijken
wat iedere activiteit precies inhoudt. In het kader van het techniekmenu schuift het team binnenkort
aan bij een inspiratieworkshop Wetenschap en techniek. Deze volgen we samen met twee andere
(kleine) scholen in Irnsum.
Nieuwe website
De nieuwe website is online. U kunt een kijkje nemen via https://earnewjuk.degreiden.nl.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda:
januari
14
MR-vergadering (met MR Wjelsryp)
27
Jubileumcommissie
28
OR/MR-vergadering
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