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AGENDA
27 november
28 november
28 november
28 november
4 december
5 december
11 december
18 december
20 december
22december

Aqua gym groep 7 en 8
Schoolarts groep 2
Naschools Sportaanbod
MR vergadering
Aqua gym groep 7 en 8
Sinterklaasfeest
Aqua gym groep 7 en 8
Aqua gym groep 7 en 8
Kerstviering Ichtuskerk
Begin Kerstvakantie: 12.00 u.

Sinterklaas op school:
Dinsdag 5 december komen
Sinterklaas en de pieten op
onze school. Sint heeft nog
aangegeven dat hij de kinderen
nog een mail gaat sturen met
informatie over het bezoek.

Gesprekken leerlingbegeleiding:
Soms zijn er in het kader van het geven
van een goede begeleiding van uw
kind(eren) op school gesprekken nodig. In
de bijlage vindt u een korte uitleg over de
verschillende gesprekken zoals die worden
gehanteerd door De Tjongerwerven, CPO.
Stichting Leergeld:
In steeds meer gezinnen is het niet
haalbaar om de kinderen mee te laten
doen met sportclubs of muziekles. Soms
kunnen deze gezinnen geen of pas
achteraf een beroep doen op bijzondere
bijstand of een andere voorziening. Zij
kunnen echter wel rekenen op de steun
van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld
richt zich op ouders/verzorgers van
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 jaar:
- met een laag inkomen
- woonachtig in de gemeente waar
Leergeld gevestigd/werkzaam is
- die hun kosten niet of gedeeltelijk
vergoed kunnen krijgen via bijzondere
bijstand, tegemoetkoming
in studiekosten of een andere regeling
- die hun kosten pas op een later tijdstip
vergoed krijgen

Met een vergoeding van Stichting Leergeld
kunnen kinderen deelnemen aan de
genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen
dat ze buitengesloten worden. Het gaat om
kosten die niet of gedeeltelijk worden
vergoed door een voorliggende voorziening
voor:
* school
* sportclub
* vereniging
* kunstzinnige vorming
Neem voor informatie of aanvragen contact
op met Leergeld Weststellingwerf via
leergeldweststellingwerf@hotmail.com of bel
naar Leergeld Weststellingwerf via
06 - 23745440,
bereikbaar op dinsdag en donderdag
van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Splitsing groep 1 en 2:
In de vorige Wijzernieuws hebben we al
genoemd dat we de kleutergroepen gaan
splitsen na de Kerstvakantie.
We hebben juf Brenda Kamperveen bereid
gevonden om een groep te gaan leiden. Zij
heeft in de voorafgaande jaren invalwerk op
de Adelaar gedaan en is erg enthousiast om
tot de zomervakantie hier les te komen
geven aan de kleuters.
We hebben eerst met de gedachte rond
gelopen om een deel van groep 2 bij groep 3
samen te voegen. De instroom van de
kleuters is echter zo groot dat we hebben
gekozen voor een splitsing en daarbij de
inzet van een extra leerkracht. De leerlingen
van groep 3 blijven dus het hele schooljaar
apart.
Wel moeten we op zoek naar een extra
ruimte. We denken hierbij om de
teamkamer in te richten voor de leerlingen
van groep 3. We zullen daarbij
in de teamkamer ook een
Digibord gaan plaatsen.
De (speel)hoeken zullen dan
in de hal een plekje krijgen.
Na de Sinterklaasperiode
zullen we de ouders van de
kleuters informeren over de
samenstelling van de twee kleutergroepen.

We zijn blij met de toestemming om naast
de inzet van juf Hinke Gietema een extra
leerkracht voor 4 dagen in te mogen
zetten.
Viering verjaardag juf Rika:
Vrijdagmiddag 24 november vier ik met
groep 4/5/6 mijn verjaardag. Aangezien
we gaan gymmen met zijn allen, wordt
het geen verkleedpartijtje.
Met groep 4 gaan we de woensdag voor
de kerstvakantie nog een verkleedpartijtje
houden.

Juf Rika
Mogelijke staking basisonderwijs: 12
december a.s:
Openbare meet-up met minister Slob op
29 november. Leraren, schoolleiders en
schoolbestuurders gaan in gesprek om
minister te overtuigen van noodzaak:
meer salaris en minder werkdruk. Wordt
er geen gehoor gegeven, is er voor
dinsdag 12 december a.s. een nieuwe
landelijke staking gepland.
Facebook:
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

