09 december 2016
De Kerst komt eraan!
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer met de stoomboot terug naar Spanje. Dan gaat nu de tijd van de kerst weer
beginnen. Woensdag is de school weer omgetoverd in een mooie kerstsfeer. In elke klas een kerstboom en ook in
de gemeenschapsruimte staat een prachtige kerstboom. Ouders van de OR hebben er weer wat moois van
gemaakt! Laat de gezellige dagen maar komen!

Juffen op pad
Op woensdag 16 november waren er verschillende activiteiten waar de leerkrachten heen zijn geweest.
Juf Hanneke was deze dag naar een technieksymposium in Assen. Daar werden nieuwe dingen m.b.t. techniekonderwijs
gepresenteerd.
Juf Margje ging samen met Sjouke Postma en Piet Hospes naar een uitleg over de Medezeggenschapsraad.
Juf Lenneke had in het dorpshuis de herhalingscursus reanimatie en gebruik van de AED. Deze hangt naast de ingang van het
dorpshuis. Wij hopen deze natuurlijk nooit te hoeven gebruiken. Juf Hanneke zal in februari 2017 de cursus volgen.

Sprookje Posthuis Heerenveen
Op vrijdag 25 november jl. zijn we met groep 3 t/m 7 naar het sprookje in het Posthuis in Heerenveen geweest. Het verhaal ging
over vrouw Holle. Natuurlijk kwam Sinterklaas en zijn Pieten ook langs. Susan, Ruben en Michelle mochten naar voren komen. Zij
hebben samen met de anderen een liedje gezongen. Na de voorstelling werden wij opgehaald door ouders. Zij brachten ons weer
terug op school.

Pepernoten bakken
Op maandag 28 november 2016 rook de school heel lekker. Op deze dag hebben de
kinderen met hulp van ouders pepernoten gebakken in de gemeenschapsruimte. De
kinderen moesten zelf goed lezen wat er in moest en hoeveel. Daarna moest het
worden afgewogen en worden gekneed. Toen konden de gemaakte bolletjes in de
oven. Alle kinderen kregen een zakje mee met heerlijke pepernoten.
Sinterklaas op de Ynset
Vrijdag 2 december 2016 hebben Sinterklaas, deugnietpiet en luilakpiet een bezoek
gebracht aan onze school. ’s Ochtends kwamen Sinterklaas en Luilakpiet met de
brandweerauto. Deze werd bestuurd door de vader van Laura (groep 1). Deugnietpiet was niet mee. Hij bleek nog op het dak te
zitten. Gelukkig werd Deugnietpiet gered van het dak. Daarna gingen we met z’n allen naar de gemeenschapruimte. Daar bleek
Sinterklaas een cadeau voor de kinderen te hebben. Drie bezems. Rinze heeft geholpen met uitpakken. Daarna ging Sint langs alle
klassen. Het is een erg gezellige dag geweest!
Cursus Spelling en lezen.
Op woensdag 14 december 2016 en maandag 6 februari 2017 hebben wij van cluster Nannewiid twee studiedagen ingepland
gekregen. Het thema van deze twee studiedagen is: “Methodiek spelling en lezen” o.l.v. José Schraven.
Dit met als doel om taal en spelling op een nog hoger plan te krijgen. De kinderen zijn op deze dag vrij van school.
Afscheid van meester Idzard Silvius
Meester Idzard heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de J.B. Kansschool in Jubbega. Hij is daar al druk aan de slag. Daarom
hebben wij op donderdag 15 december a.s het afscheid van meester Idzard Silvius. Vorige week heeft u daar een uitnodiging voor
gekregen. Op deze dag kunt u afscheid nemen op onze school van meester Idzard Silvius van 8.15- 8.45 uuur. Daarna nemen de
kinderen afscheid. Als het u ’s ochtends niet lukt om langs te komen, dan is er om 14.00 uur op het Haskerplak in Oudehaske nog
een moment afscheid te nemen. Van 14.00 – 15.30 uur. Als laatste nemen wij als clusterteam afscheid van Idzard.

Informatie m.b.t. KERST
Kerstoptredens
Tijdens de laatste schoolweek van dit jaar werken we geleidelijk naar de kerst toe. Elke morgen vindt er een gezamenlijke
dagopening plaats in de gemeenschapsruimte, georganiseerd door steeds een andere groep.
Dinsdag 20 december begint groep 1-2 met een optreden, woensdag 21 december groep 5-6-7. en donderdag 22 december treedt
groep 3-4 op. Op de dag dat uw kind optreedt bent u uitgenodigd om te komen kijken. Het is dinsdag, woensdag en donderdag van
8.30 – 8.45 uur in de gemeenschapsruimte. U kunt bij binnenkomt plaats nemen op de stoelen.
Kerstmaaltijd
Donderdagavond 22 december sluiten we af met een gezamenlijke kerstmaaltijd. In de gemeenschapsruimte zal het lopend buffet
worden klaargezet.
We vragen u thuis een lekker hapje klaar te maken, samen met uw kind(eren). Dit mag warm of koud zijn. Ideeën zijn bijvoorbeeld:
Fruitspiesjes, gehaktballetjes, minipizza’s, saladeschotel, worstenbroodjes of gebakken aardappeltjes, pannenkoekjes enz. (geen
toetjes)
Op een lijst in de gemeenschapsruimte (boven de openhaard) kunt u aangeven wat u wilt maken. Dit ter voorkoming van dubbele
gerechten. U maakt iets voor ongeveer 10 kinderen klaar per kind. Hebt u dus twee schoolgaande kinderen dan maakt u dus 20
stuks klaar. U kunt het gerecht brengen tezamen met uw kind(eren).
We vragen uw kind zelf een bord en bestek mee te nemen. Voor bestek wordt gezorgd. De kerstviering duurt van 17.30 – 18.30 uur.
U kunt tijdens deze viering wachten op het plein, waar vuurkorven zullen staan en u een hapje en drankje aangeboden krijgt. Is het
slecht weer, dan wordt het lege lokaal omgedoopt tot gezelligheidsruimte voor u als ouder/verzorger. Om 18.30 uur kunt u, uw kind
uit de klas halen en eventueel de overgebleven hapjes mee naar huis nemen.
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie
Vrijdag 23 december is dan echt de laatste schooldag. Na het opruimen genieten we van een winter/kerstfilm. Om 12.00 uur komen
ALLE kinderen uit. Dan begint voor iedereen de kerstvakantie. We hopen iedereen op maandag 9 januari 2017 weer terug te zien op
school!
Belangrijke data:

Wo. 14 december
Cursusdag team. Alle kinderen vrij.

Do. 15 december
Afscheid van Meester Idzard Silvius.

Di. 20 december
Kerstvoorstelling groep 1-2 (8.30 – 8.45 uur)

Wo. 21 december
Kerstvoorstelling groep 5-6-7 (8.30 – 8.45 uur)

Do. 22 december
Kerstvoorstelling groep 3-4 (8.30 – 8.45 uur)

Do. 22 december
Kerstmaaltijd op school

Vr. 23 december
Krijgen alle kinderen (groep 1 t/m 7) om 12.00 uur kerstvakantie!

Ma. 09 januari
Eerste schooldag in 2017!

Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 De agenda voor het hele schooljaar nu compleet op de site staat?
 Als u wat mist op de site dat u dat aan kunt geven bij juf Lenneke?
 U nog steeds kleren kunt verzamelen voor bag2school?
 De actie nog lang niet is afgelopen en u de zakken in de hal bij het lege lokaal kunt
neerzetten?
 Er oude kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar aan elkaar),
riemen, ceintuurs en handtassen in de tassen mogen?
 U iedereen mag inschakelen om spullen te verzamelen?
Met vriendelijke groet,
namens het team, Lenneke vd Heide

