Nieuwsbrief november 2017
Uitslag verkiezingen leerlingenraad schooljaar 2017-2018:
Groep 8: Marne Jonkman
Groep 7: Marit Kraak
Groep 6: Brian Leenstra
Gefeliciteerd! Inmiddels hebben zij hun eerste opdracht al prima ingevuld! De
leerlingenraad heeft tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek een grote
‘Gruwelijk lekkere cupcake’ wedstrijd georganiseerd. Wij zijn trots op onze
leerlingenraad!

Belangrijke datums:
-30 okt. schoonmaak avond, de ouders/verzorgers van de volgende leerlingen zijn aan
de beurt:
Berendjan Bron, Henry Faber, Riemer Zwaga,Famke Grijpstra, Noah Pattiwael, Joep
Rosenberg, Stan van der Weij, Femke Spannenburg, Harry de Vries, Nynke Grijpstra.
Vanuit het team zal Yvonne aanwezig zijn. Bent u verhinderd? Zorg zelf voor vervanging!
-30 okt. start van de typelessen door Instituut Noord
-1 nov. Kriebelbrigade komt ’s morgens op school voor de luizencontrole
-8 nov. Nationaal Schoolontbijt om 8.30 uur en ’s middags bezoekt groep 3 en 7-8 de kerk in
Langweer met de GVO juf Betty.
-week 46 (13 t/m 17 nov.) KOL gesprekken
-14 nov. start het EU-Schoolfruit, 3 x per week fruit/groente op school! (di-wo-do)
-14 nov. voorlichting voor ouders van groep 8 op OSG Sevenwolden Joure
-22 nov. Sint sprookje in Heerenveen gr 4-5-6-7-8
-29 nov. Sinterklaas sprookje groep 2-3 in Joure
Jarig in november:
2 Famke Grijpstra (2009) 5-6
7 Logan Booi (2012) 1-2
8 Stan van der Weij (2009) 5-6
10 Jort Brinksma (2010) 3
26 Hidde de Jong (2011) 1-2
27 Mats Kiffers (2006) 7-8

30 nov. start van de typelessen verzorgd door Instituut Noord.
Op de eerste maandag na de herfstvakantie starten de typelessen die verzorgd worden door
Instituut Noord uit Joure. In een kleine groep leren 7 meiden uit groep 7-8 blindtypen met 10
vingers. Een keer in de twee weken krijgen ze les in de personeelskamer van school. De
cursus wordt afgerond met een examen dat met goed gevolg wordt beloond met een
typediploma. Veel succes meiden!

Leesnieuws uit de BIEB!
8 nov. Het Nationaal Schoolontbijt is dit jaar een groot voorlees ontbijt!
Van de site https://www.schoolontbijt.nl :
GEZOND ONTBIJTEN IS GEEN KUNST!
Elke dag gezond ontbijten: iedereen kan het! Daarom is ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’ het
thema van deze 15e editie. Een ontbijtjubileum met meer scholen dan ooit! Van 6 tot en met
10 november 2017 gaan op 2.900 basisscholen in het hele land ruim een half miljoen
kinderen samen gezond ontbijten op school. En in stadhuizen en musea. Begin jij de dag ook
lekker, gezond en gezellig?

Op onze school doen we traditiegetrouw elk jaar mee met het Nationaal Schoolontbijt. Dit
jaar wordt het nog gezelliger! We maken er een groot voorleesontbijt van! In alle klassen zal
tijdens het ontbijt worden voorgelezen. Wie weet…. Misschien komt er wel een mystery
guest is de klas….. Dit doen we om het (voor)lezen weer volop in de picture te zetten, want ’t
Swannestee is een echte leesschool. Tip voor thuis: Waarom wachten tot het slapen gaan
met voorlezen? ’s Morgens vroeg is ook een super leuk moment!
Wist je dat in de schoolbieb op de balie drie kisten staan met allemaal voorleesboeken? Kun
je zo uitzoeken en meenemen! Kost je nog geen 5 min. en helpt je kind me sprongen vooruit!
Kom snel eens kijken in de bieb, elke dag open en op woensdag bemand door de
biebmeiden van groep 7, zij weten alles over de uitleen en kunnen helpen als dat nodig is.
Alle kinderen van school zijn al lid, gratis!

Leuk weetje: Boek te laat weer terug??? Geeft niets! Wij doen op school niet aan boetes!

De voordelen van voorlezen nog even op een rijtje met deze mooie infographic:
KLIK OP: http://somoiso.nl/nl/2017/02/18/lang-leve-lezen-voordelen-voorlezen/

In week 46 (13 t/m 17 nov.) KOL gesprekken
In week 46 worden weer de eerste KOLgesprekken en oudergesprekken gehouden. Groep 4
heeft al een serie gesprekken gevoerd in oktober. Voor groep 1-2-3 betreft het
oudergesprekken. De kinderen die meekomen met het gesprek, groep 5-6-7-8, krijgen
voorafgaand aan het gesprek weer een vragenlijst mee waarop ze het gesprek kunnen
voorbereiden. In week 44 kunnen ouders alvast een afspraak maken voor het gesprek op de
lijst die op de deuren van de lokalen hangen.

14 nov. start het EU-Schoolfruit, 3 x per week fruit/groent op school! (di-wo-do)
In de nieuwsbrief van oktober stond het al aangekondigd: we zijn weer ingeloot voor het EUschoolfruit project! Vanaf 14 november krijgen we weer elke week voor drie dagen fruit of
groente voor alle kinderen op school!
Waarom doen we weer mee? EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te
eten in de klas. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken gratis 3 stuks groente/fruit per
leerling per week. Elke dag groente en fruit verbetert de gezondheid en leerprestaties! Lees
meer over het EU-schoolfruit project in de extra bijlage in de mail.

14 nov. voorlichting voor ouders van groep 8 op OSG Sevenwolden Joure
Op 14 november is de eerste voorlichtingsavond voor ouders van basisschoolverlaters. Deze
maand krijgen alle ouders van groep 8 een schema met alle data voor open dagen,
proeflessen, kijkavonden enz. via de mail toegestuurd. Samen met je kind een goede keuze
maken voor de school waar je voortgezet onderwijs wilt gaan volgen is een hele belangrijke
keuze, je kunt pas kiezen als je bent wezen kijken!
Deze avond zijn er ook KOLgesprekken, houdt u daar rekening mee met het maken van de
afspraak?

22 en 29 nov. Sint sprookjes voor de groepen 2 t/m 8
In Joure is het sprookje geschreven door onze dorpsgenote Annemarie van Esveld! Het gaat
over een logeerpartij van Sinterklaas… Het toneelstuk heet: “Sinterklaas en Vadertje tijd”. Als
de tijd nu maar niet te snel gaat… De kinderen van groep 2 en 3 gaan hier naar toe.
De leerkrachten van de groepen 2-3 en die van de groep 4-5-6-7-8 geven via de mail aan
hoe laat we vertrekken naar respectievelijk Joure en Heerenveen voor het jaarlijkse
Sinterklaas Sprookje. Natuurlijk kunnen we zonder uw hulp niet in Joure en Heerenveen
komen en we vertrouwen erop dat ook dit jaar weer voldoende ouders ons willen brengen en
halen. In Heerenveen gaan we kijken naar alweer het 75e sprookje! Het heet:

We wensen alle kinderen heel veel plezier!

