Extra nieuwsbrief 8/2/2016:

Naschoolse activiteiten!
Brede School Joure Noord staat voor een samenwerking tussen drie scholen, SKIK en Miks welzijn.
Deze samenwerking is zichtbaar is een variërend naschools aanbod met leuke activiteiten voor de
kinderen.
De activiteiten richten zich op creativiteit, techniek, bewegen en cultuur. De activiteiten vinden
wekelijks plaats op een van de drie scholen, kinderopvang SKIK (locatie achter de Stuit) of in
sporthal de Stuit. De omschrijving van de activiteiten vindt u op de website
www.watdoeiknaschool.nl.
De activiteiten zijn aansluitend aan de lestijden en worden in samenwerking met de beweeg- en
cultuurcoaches van Miks welzijn georganiseerd. Opgave vooraf aan de activiteiten is verplicht en
kan via de website.
In februari en maart staan er de volgende sport- en spelactiviteiten op de planning.
Activiteiten februari
Dinsdag 9 februari

Apenkooi

Sporthal de Stuit

6 t/m 12 jaar

Dinsdag 16 februari

Free running

Sporthal de Stuit

6 t/m 12 jaar

Maandag 22 februari

Kleuterdans

It Haskerfjild

Kleuters

Opgave voor 15
februari via de
website
Lessenreeks van 4
keer.

Woensdag 24 februari

Beweegteam

Sporthal de Stuit

6 t/m 12 jaar

* voorjaarsvakantie*
Activiteiten maart
Maandag 7 maart

Kleuterdans

It Haskerfjild

Dinsdag 8 maart

Trefbal

Sporthal de Stuit

Maandag 14 maart

Kleuterdans

It Haskerfjild

Dinsdag 15 maart

Estafette extreem

Sporthal de Stuit

Maandag 21 maart

Kleuterdans

It Haskerfjild

Dinsdag 22 maart

Pleinspelen

Schoolplein It Haskerfjild

6 t/m 12 jaar

Beweegteam

Veld achter de Stuit

6 t/m 12 jaar

Woensdag 30 maart

Kleuters

Met opgave*

6 t/m 12 jaar
Kleuters

Met opgave*

6 t/m 12 jaar
Kleuters

Met opgave*

* Voor kleuterdans is opgave verplicht. Opgeven kan tot 15 februari via www.watdoeiknaschool.nl
en geldt voor de gehele lessenreeks.
Voor de sport- en spelactiviteiten kan per activiteit worden opgegeven.

Spreekavond:
De eerstvolgende spreekavonden zijn gepland op dinsdag 15 maart, donderdag 17 maart en
maandag 21 maart.
Normaal kreeg u een door ons ingevuld rooster waarop stond wanneer u bij welke groep
verwacht werd. Dat gaan we –bij wijze van proef- dit keer anders aanpakken. We gaan
werken met een intekenlijst.
Vanaf maandag 7 maart 8. 15 uur hangt er bij de ingang van elke groep een intekenlijst.
Daarop vult u in op welk tijdstip u welke groepsleerkracht bezoekt. De tijden van de
spreekavonden zijn verruimd: We beginnen om 15.00 uur en stoppen om 21.00 uur. U kunt
dus ook ’s middags terecht. Intekenen kan tot vrijdag 11 maart.
Vanaf groep 7 mogen (het moet niet) de kinderen bij het gesprek aanwezig zijn. Wilt u
hiermee rekening houden bij het inplannen.
Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u even contact met ons opnemen: 0513414244.
Met vriendelijke groet,
Jan F. de Boer.

