De wintertijd is al weer begonnen.
De wintertijd is al weer ingegaan. We zitten in de herfstperiode. Qua temperatuur is daar nog niet veel van te
merken, maar de bom en laten hun bladeren al aardig vallen. Komende tijd zullen de voortgangsgesprekken weer
plaatsvinden en gaan de kinderen van groep 7-8 naar een techniekdag toe en hebben de kinderen van groep 5-6
de clusterworkshop techniek. Kortom we zijn weer goed bezig!
De zakelijke ouderavond
De eerste maandag na de herfstvakantie was de zakelijke ouderavond. Deze avond stond in het teken van de financiën. De
penningmeester Gerda Schram (MR-lid) heeft kort en bondig verteld hoe de financiën ervoor staan.
In de bijlage de notulen van deze avond.
Bijdrage OR en schoolreisjes.
Elk jaar wordt er een bijdrage gevraagd voor de OR en de schoolreisjes. In de afgelopen zakelijke ouderavond zijn de bedragen
voor het komend schooljaar vastgesteld d.m.v. stemming. De bijdrage van dit jaar bedraagt voor:
Groep 1-2,
€ 27,-Groep 3-4-5-6
€ 47,-Groep 7- 8
€ 67,-U kunt dit bedrag overmaken op: NL33RABO 033.07.06.411 t.n.v. OBS De Ynset te Rottum
Bezoek van de bakker van Koopmans meel
Op maandag 20 oktober kwam de bakker van Koopmans meel samen met twee NHL studenten van de
opleiding “diëtiste” op school om samen met de kinderen uit groep 3 t/m 6 brood te bakken. Dit was
een heel werk. Ingrediënten bij elkaar doen, kneden en het brood in de oven doen. Uiteindelijk hebben
alle kinderen een eigen gebakken brood mee naar huis kunnen nemen. Het was een geslaagde dag!
De herfstknutsel
Op woensdag 22 oktober konden we weer knutselen met herfstmateriaal. De kinderen maakten dit keer een windlichtje. De
herfstbladeren konden op een glazenpotje worden geplakt. Iedereen is weer leuk bezig geweest. Bedankt Maaike, Siepie en Anita
voor de hulp.
Groepsavond groep 5-6
Op woensdag 22 oktober heeft de groepsavond van groep 5-6 plaatsgevonden. Alle ouders/verzorgers hebben nu in de klas van
hun kind kunnen kijken wat er het komende jaar allemaal op het programma staat.
Actief burgerschap en identiteit vanuit Primus
De werkgroep is op 27 oktober j.l. wederom weer bijeen geweest. We hebben de stukken die geschreven zijn over
actiefburgerschap en identiteit doorgenomen. Die worden door Els van der Kwast bijgewerkt.
Op woensdag 5 november van 20.00 – 22.00 uur is het de beurt aan u, als ouder/verzorger, om mee te denken over dit thema.
De avond vindt plaats in de nieuwe brede school De Twa Fjilden in Joure. Daarna zal er een visie uitrollen die iedereen
vertegenwoordigt. In de bijlage de officiële uitnodiging voor deze avond. Om inzicht te krijgen hoeveel er komen, willen ze graag
dat u zich opgeeft voor deze avond via dit adres: klaske.talsma@ogprimus.nl
Buddy activiteit
Op maandag 3 november hebben we onze tweede buddyactiviteit. De kinderen gaan samen een gezelschapsspel spelen. De
kinderen mogen ook een spelletje van thuis mee nemen.
Nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 7 november doen wij weer mee met het nationaal schoolontbijt. Dat betekent dat wij ’s
ochtends met de kinderen op het school ontbijten. H et is dus niet nodig om deze ochtend thuis te eten.
In de gemeenschapsruimte gaan we gezellig met elkaar de dag beginnen.
Contactavond (10-minuten gesprekjes)
De kinderen krijgen in november geen rapport mee. Het eerste rapport komt op 2 februari uit.
Aangezien we al weer een tijdje onderweg zijn willen we de voortgang van uw kind wel met u bespreken
a.d.h.v. de 10-minuten gesprekjes. Op maandag 3 november worden de briefjes (Die anders bij het rapp
ort in zitten) uitgedeeld. Graag willen wij die briefjes op donderdag 5 november weer in ons bezit
hebben om zo een aansluitende indeling te maken.

Techniek4U voor groep 7-8
In het kader van de techniek heeft groep 7-8 op vrijdag 14 november a.s. een techniekevenement op het Friesland
College in Heerenveen. Het thema is de techniek om ons heen. Deze dag zal van 8.15 – 11.30 uur duren. Het is in
Heerenveen, daarom gaan we op de fiets. We vertrekken ’s ochtends om 7.45 uur vanuit school. Hierbij vraag ik
één ouder/verzorger om met de leerkracht mee te fietsen. Wie wil er mee? Graag doorgeven aan juf Lenneke. We
maken er een leerzame en leuke dag van!
Sinterklaassprookje groep 3 t/m 8
We gaan dit jaar op dinsdag 18 november weer naar het Sinterklaassprookje in het Posthuis in Heerenveen. Door het stopzetten
van de subsidie vanuit de gemeente, kwam het voorbestaan van het sprookje in het geding. Eind september is een vriendenactie
opgericht om donateurs te krijgen om dit traditionele Sinterklaassprookje in stand te houden .
(http://www.sprookjeheerenveen.nl/nl/pages/default/0/home.php)

Gelukkig heeft de organisatie het dit jaar toch rond kunnen krijgen en kunnen wij genieten van het sprookje.
Het sprookje heet: “De makers van: ‘De nieuwe kleedster van de keizer’.
Wij zijn ingedeeld van 9.00 – 11.00 uur. Dat betekent dat de gymbus ons niet kan brengen, maar wel halen.
Om er te komen hebben we vervoer nodig. Wie kan en wil groep 3 t/m 8 brengen naar het sprookje?
U kunt zich opgeven bij juf Lenneke.
Workshop groep 5-6
Op woensdag 19 november is het volgens de planning de beurt aan groep 5-6 voor de workshop techniek
vanuit het cluster. Groep 7-8 had het spits afgebeten en op het Haskerplak een rijdende auto gebouwd.
Maar omdat nu de ins piratiedag voor de leerkrachten er tussen is gekomen, is het nog niet duidelijk of het
doorgaat. Juf Hanneke heeft volgende week overleg hierover.
We kunnen dus helaas nog niet vertellen waar het wordt gehouden en wanneer we hulp nodig hebben. U
hoort zo spoedig mogelijk meer, Onze excuses hiervoor.
Inspiratiemiddag
Op woensdag 19 november vindt de jaarlijkse inspiratiemiddag plaats voor alle medewerkers van Onderwijsgroep Primus. Het
doel van deze middag is een gezamenlijke visie te ontwikkelen op gedrag in het kader van Passend Onderwijs. De relatie tussen
kind en leerkracht staat hierbij centraal. Johan Brokken en Ted Willemsen, docenten van Stenden Hoge School Leeuwarden
zullen deze middag leiden.
Alle kinderen zijn d aarom deze dag om 12.00 uur vrij. Er wordt deze dag niet op school gegeten.
AED
In ons dorp is een aantal jaren geleden een AED aangeschaft. Deze hangt naast de ingang van het dorpshuis.
Verschillende dorpsbewoners hebben aan de cursus bijgedragen. Vanuit school is juf Lenneke hier naar toe
geweest. Op maandag 24 november is de herhalingscursus. Zij zal, met anderen een herhaling aangeboden krijgen
over het gebruik van het apparaat. Zo kan het levens redden!
Belangrijke data:
 Ma. 3 november
 Vr. 7 november
 Ma. 10 november
 Vr. 14 november
 Di. 18 november
 Wo. 19 november???
 Wo. 19 november
 Ma. 24 november

Buddyactiviteit
Nationaal schoolontbijt
Contactavond (10-minuten gesprekjes)
Techniek4U groep 7-8
Sinterklaassprookje in het Posthuis groep 3 t/m 8
Workshop techniek groep 5-6
Inspiratiemiddag Primus. Kinderen vrij vanaf 12.00 uur.
Herhalingscursus AED in het dorpshuis 20.00 uur.

Wist u dat......
 De jaarplanning bij “agenda” op de website staat? www.de-ynset.nl
 Deze regelmatig wordt bijgewerkt?
 Er weer veel op het progamma staat?
 Er hulp nodig is op 14 en 18 november?
 U zich daarvoor bij juf Lenneke kunt opgeven?
 Er deze maand weer mooie techniekprogramma’s worden aangeboden?
 Wij daarom niet voor niets een techniekschool zijn?
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Lenneke vd Heide

