Rottum, 19 december 2014
De Feestmaand in aantocht!
Na een feestelijke maand met Sinterklaas en het kerstfeest staat nu de kerstvakantie voor de deur. Wij wensen iedereen heel
gelukkige kerstdagen en goed 2015!
Luizencontrole
Afgelopen maandagochtend heeft de luizencontrole weer plaats gevonden. Er zijn geen luizen meer gevonden. Daarmee zijn wij
weer helemaal luisvrij op school! Bedankt voor het controleren!
Buddy activiteit
Op maandag 1 december hebben wij weer ons buddymoment gehad. Dit keer stond het in het teken van Sinterklaas. Bij
Sinterklaas was de opdracht om te rijmen. Dit hebben de kinderen in de vorm van een gedicht gedaan. Daarna hebben ze de
bladzijde mooi versierd en is er een boek van gemaakt voor Sinterklaas.
Na de vakantie worden er weer andere buddy’s gemaakt. Zo kunnen de kinderen weer kennismaken met een ander kind.
Pepernoten bakken
Op woensdag 3 december hebben we pepernoten gebakken. Grietje vd Wal had deze activiteit in handen. Met hulp van andere
ouders en de leerkracht zijn er heerlijke pepernoten gebakken. Na de tijd werden ze in de oven gebakken. Dat verspreidde een
heerlijke geur door de school. De kinderen hebben zo een zakje pepernoten mee gekregen naar huis.
Sinterklaasfeest
Op vrijdag 5 december heeft Sinterklaas met zijn twee Pieten een bezoek aan onze school
gebracht. Om half 10 kwam hij binnen met één Piet. Waar was de pakjespiet? Hij was op
de fiets uit Spanje gekomen. Hij had de boot gemist in Spanje. Gelukkig was hij net op
tijd. De Sint en zijn Pieten werden hartelijk ontvangen. Daarna gingen de kinderen weer
terug naar de klas. Sinterklaas en zijn Pieten gingen deze ochtend langs alle kinderen.
Voor groep 1-2 en 7-8 waren/zijn surprises gemaakt. Iedereen had een mooie surprise
gekregen en alle kinderen kregen een cadeautje!. Het was een geslaagde dag.
Bibliotheek bezoek groep 3-4
Op donderdag 11 december heeft groep 3-4 een bezoek gebracht aan de bibliotheek in Joure. Ze hebben een rondleiding gehad
en wat kleine opdrachtjes gedaan en is er voorgelezen.
Kerstvoorstellingen:
Op maandag 15 december heeft groep 3-4 de spits afgebeten. In hun kerstmanoutfit hebben ze een dans met lichtjes onder een
groot stuk plastic gedaan, wat ook diende als ijsbaan later. Daarna sloten ze af met een liedje en bijbehorende dans.
Dinsdag de 16e was het de beurt aan groep 1-2. Zij hadden een toneelstukje voorbereid van koekeloere. Pietje wilde een mooie
kerstboom, maar ze waren allemaal op. Toen hij hem uit het bos wilde zagen hield de boswachter hem staande. Uiteindelijk was
er toch een mooie boom. Tot slot hebben ze deze ochtend afgesloten met een dans.
Woensdag 17 december was groep 5-6 aan zet. Zij hadden een toneelstukje gemaakt. De juf had eerst geen cadeautjes, daarna
kreeg zij wel cadeautjes. Tot slot hadden ze een gedichtje met lichtjes.
De dag erna mocht groep 7-8 de serie van vier sluiten. Aan de hand van het kerstverhaal “Een witte kerst” hebben ze een
toneelstuk gemaakt. Wat is de essentie van kerst! Vrede op aarde. Een helpende hand is een goede hand. Zij wensten iedereen
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Kerstviering donderdagavond
Op donderdagavond kwamen de meeste kinderen in hun nette kerstkleren naar school
om kerstavond te vieren. Meester Idzard stond bij de deur met zijn euphonium
kerstliedjes te spelen. Dit was een leuk binnenkomen. Dit jaar was het iets anders
opgezet. De ouders konden op de lijst in de gemeenschapsruimte aangeven wat ze
wilden maken voor deze avond. Zo kwamen er heel veel verschillende soorten hapjes op
de tafels. Het werd een heerlijk kerstbuffet!! De kinderen zaten met hun buddy aan
tafel. Jeanine en Myrna hebben de avond geopend met hun zelfgemaakte kerstverhaal.
Vlak voor het dessert las Katja ook een zelfgemaakte verhaal voor. Het was een zeer
gezellig kerstfeest.
De ouders konden in die tijd onder het genot van een hapje en drankje in het lokaal van
groep 5-6 genieten van het haardvuur en een gezellig samenzijn.
Vrijdag hebben wij ons traditionele kerstfilm. Alle kinderen zijn dan om 12.00 uur uit.
Dan kan de kerstvakantie beginnen!

Ouderavond
Eind januari/begin februari willen wij weer een ouderavond organiseren. Dit jaar met als thema: “de sociale media”. Het is een
fenomeen wat erg hard groeit door de digitale technieken. Wat is de impact van dit medium? Vanuit bureau Halt is daar een
project opgezet. Wij willen u graag hierover informeren. Ook krijgen de kinderen uit groep 7-8 hier een les over.
Als de datum bekent is, dan hoort u dat zo spoedig mogelijk.
Starten in groep 1
We hebben gemerkt dat er enige onduidelijkheid bestaat over het proefdraaien en starten in groep 1. Hieronder zijn de
wettelijke regels m.b.t. de start in groep 1:
Wanneer uw kind bijna vier wordt mag het vijf dagdelen komen “proefdraaien”. Deze dagdelen worden in overleg gepland binnen
de twee weken voor de verjaardag van uw kind. Vanaf de vierde verjaardag gaat het kind dagelijks naar school. De kinderen van
groep 1 zijn nog niet leerplichtig. Wanneer een hele dag nog te lang is, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een middag thuis te
blijven. Dit kunt u met de leerkrachten van groep 1 overleggen. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kunt u contact
opnemen met de leerkrachten van groep 1 of met de directeur Idzard Silvius.
Beste ouders,
Op 1 februari 2015 ga ik met pensioen. Mijn werkgever Onderwijsgroep Primus heeft aan alle werknemers een vertrekpremie
aangeboden omdat er sprake is van krimp. Ik was van plan om aan het einde van dit schooljaar te stoppen met werken. Na dit
aanbod heb ik een afspraak gemaakt met de personeelsfunctionaris en na dit gesprek heb ik besloten om eerder te stoppen. Tot
aan de voorjaarsvakantie blijf ik betrokken bij de school . Ik ga na 1 februari afbouwen tot aan de voorjaarsvakantie. De
rapporten en de 10 minutengesprekken daar wil ik nog bij betrokken zijn.
Ik werk met veel plezier in groep 5 en 6 op De Ynset. Nadat ik stopte met mijn werk als Intern Begeleider en ik weer leerkracht
van een “eigen groep” werd, ook al was het alleen maar ’s morgens, was het voor mij spannend. Zou het me nog lukken om een
goede sfeer in de klas te krijgen waar de kinderen goed kunnen werken? Nu zeg ik ja het is me gelukt en kan ik met een goed
gevoel afscheid nemen van mijn werk.
Reini Wignand
Belangrijke data:
 Vr. 19 december
 Ma 5 januari
 Ma 2 feasisbruari
 Ma 9 februari
Wist u dat......

[Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

Alle kindee schoolbij ren krijgen om 12.00 uur kerstvakantie!
De eerste schooldag in 2015.
Uitdelen rapporten.
Contactavond (10 minuten gesprekken)







De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
We heel gezellige Sinterklaas en Kerst hebben gehad?
Wij het erg waarderen dat veel ouders/verzorgers ons op school helpen?
Vele handen licht werk maken?
Het team iedereen hele goede kerstdagen wenst en een gelukkig nieuwjaar!

