Nieuwsbrief september 2017

Welkom terug op school!!!
Belangrijke datums:
-4 sept. de eerste schooldag van het jaar!
- Nieuwe juffen in de groepen 1-2, 4 en 7-8
-6 sept. Eerste tekenles van juf Esther van het Toanhûs voor groep 7-8
-Kriebelbrigade op school voor de eerste luizen controles
-9 sept. OUDPAPIER
-13 sept. info avond groep 4
-Roald Dahldag
-13 t/m 15 sept. KAMP AMELAND voor groep 7-8
-19 sept. info avond groep 5-6
-20 sept. schoolvoetbaltoernooi groep 7-8
-25 sept. info avond groep 1-2
-Laatste maandag van de maand: ‘Welkom in de klas’ van 14:15 tot 14:30 uur.
-26 sept. info avond groep 3
-27 sept. info avond groep 7-8

Jarig geweest in augustus en jarig in september:
AUGUSTUS
Groep:
1 Wessel Woudstra (2009) 4
6 Liam Booi (2008) 5-6
8 Danielle van der Velde (2008) 5-6
20 Nynke Luimstra (2009) 5-6
24 Feia van der Wal (2005) 7-8
28 Anita Postma (2007) 7-8

SEPTEMBER
Groep:
3 Berendjan Bron (2009) 4
7 Lieke de Jong (2010) 4
9 Bryan Leenstra (2008) 5-6
11 Marrit de Boer (2008) 5-6
11 Mare Pouw (2012) 1-2
14 Jelte Metselaar (2006) 7-8
14 Faya Noppert (2011) 3
16 Elize van der Molen (2010) 4
23 Jelke Huitema (2009) 5-6

4 sept. eerste schooldag van het nieuwe schooljaar!

Op maandag 4 september om 8:25 uur is de vakantie toch echt weer voorbij!
We starten het schooljaar in de nieuwe groepen en voor een aantal groepen met de nieuwe
juffen.
Dit jaar 3 nieuwe gezichten! Ter ondersteuning in groep 1-2 komt onderwijs assistente Juf
Grietje ons team versterken, zij zal elke ochtend meedraaien in de groep. In groep 4 naast
juf Ellen komt Juf Annelies te staan, zij zal op woensdag en donderdag de groep draaien. In
groep 7-8 komt Juf Anke samen met juf Yvonne de groep begeleiden. Op woensdag zijn zij
er allebei en op donderdag en vrijdag is juf Anke in de groep. Loop na schooltijd gerust even
binnen om kennis te maken met onze nieuwe collega’s, vinden ze leuk!

6 sept. Eerste tekenles van juf Esther van het Toanhus voor groep 7-8
Ook dit jaar komt juf Esther van het Toanhûs weer bij ons in de klas voor de teken en
schilder lessen. Op woensdag om de twee weken geeft ze les, in de week die er op volgt
geeft juf Yvonne de opvolgende les.

Leesnieuws uit de BIEB!
Heeft jouw kind ook zo genoten van (samen) lezen in de vakantie? In de vakantiebiebapp
stonden ook dit jaar weer een hoop mooie titels. Ook voor volwassenen en pubers ;)
Na de vakantie is de schoolbieb gewoon weer elke dag te bezoeken van 14.15 uur.
Kom gelijk een nieuwe stapel halen!
Leuk weetje: In de schoolbieb kun je geen boetes krijgen, je mag gerust wat langer
doen over een boek!
In de eerste week van school staat in ieder geval een biebbezoek met de hele klas onder
schooltijd gepland. Elk kind zoekt weer een fijn boek uit voor in het vak. Het mag weer van
alles zijn; een stripboek, een informatief boek, een deel uit een serie of dat boek dat je altijd
al een keer wilde lezen….

Als iedereen de geleende vakantieboeken
gelijk weer inlevert in de bieb,
is er weer vol op keus!
Hulp nodig bij het uitzoeken van een leuk boek? Op
woensdagmiddag zijn er twee leerlingen van groep 7/8 om te
assisteren en eventueel te helpen bij het bedienen van de
uitleencomputer. Op alle andere dagen is het ‘zelfbediening’.
Schema: info avonden op ’t Swannestee voor alle ouders
25 sept
26 sept.
13 sept.
19 sept.
27 sept.

Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5-6
Groep 7-8

Juf Neeltje/ juf Grietje
Juf Jannie/ juf Margje
Juf Ellen/ juf Annelies
Juf Iebeltje
Juf Yvonne/ juf Anke

19.30- 20.30 uur
“
“
“
“

9 sept. OUDPAPIER OPHALEN DOOR EEN DUBBELE PLOEG
De volgende ouders zijn aan de beurt:

Femke Spannenburg*
Mats Kiffers
Sietse Attema
Jelte Metselaar
Pytrik Heddema
Douwe de Leeuw
Doutsen de Vries
Berendjan Bron
Jilles Bootsma
Marrit de Boer

Start om 9.30 uur.

Iris de Haan*
Amarens de Vries
Mila Wassenaar
Elize v.d. Molen
Finn Wielinga
Martijn van Dijk
Nienke de Boer
Sophie Houwer
Joep Rosenberg
Naomi Brinksma

13 sept. ROALD DAHLDAG
Vandaag vieren we de geboortedag van de beroemde schrijver Roald Dahl. Als je deze week
een bezoek brengt aan de schoolbieb, krijgt je kind een mooi doeboekje mee om lekker in te
puzzelen, te kleuren en te lezen! Thema: De griezels.
In de klas wordt deze week voorgelezen uit ‘De Griezels’ van Roald Dahl, een knotsgek
verhaal van een chagrijnig oud stel dat elkaar zo dwars zit dat je niet meer kunt stoppen met
lachen. Wees gewaarschuwd…..

13 t/m 15 sept. KAMP AMELAND groep 7-8
Woensdag ochtend vertrekt groep 7-8 naar Holwerd. We nemen de boot van 9.30 uur en
zullen rond 10.15 uur op het eiland aankomen. De kinderen van groep 7-8 hebben al heel
veel informatie gekregen over de invulling van het kamp, het belooft een dolle boel te
worden. Zo staat er onder andere een beklimming van de vuurtoren op het programma,
heerlijk spelen bij de Vleyen, fietsen door de duinen, strand plezier en natuurlijk een ‘Bonte
avond’ waar de kinderen de invulling zelf mogen bepalen…. Wij hebben er erg veel zin in!

De volgende juffen gaan mee naar Ameland:
Juf Iebeltje van groep 56, zij wordt vervangen
door juf Irene op
donderdag en vrijdag.
Juf Margje, zij wordt op
woensdag ook
vervangen door juf Irene
en natuurlijk de beide
juffen van groep 7-8: Juf
Anke en juf Yvonne.

20 sept. schoolvoetbaltoernooi groep 7-8

Op 20 september gaan alle kinderen van groep 7-8 meedoen aan het
schoolvoetbaltoernooi in Joure. Juf Yvonne en Juf Anke coachen beide een
gemengd team. Vooraf zal juf Anke op school een aantal keer een voetbaltraining
geven. Zit er weer een mooie beker in dit jaar??? Ach, dat vinden we niet zo
belangrijk. We hebben gewoon zin in een sportieve middag met z’n allen! Graag zien
we ouders en pake’s en beppe’s langs de lijn om de kinderen aan te moedigen.

25 sept. Laatste maandag van de maand: ‘Welkom in de klas’ van 14:15 tot 14:30 uur.
Elke maand plannen we een moment in voor een bezoekje aan de klas van je kind. Op de
laatste maandag van de maand kun je na schooltijd samen met je kind even in de klas
komen kijken. De kinderen kunnen dan laten zien waar ze de afgelopen maand aan hebben
gewerkt, wat ze hebben gemaakt en getekend. Je bent van harte welkom in de klas!

Team ‘t Swannestee

