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Nieuwsbrief 2

(18 september 2015)

Geachte ouders,
Algemeen nieuws:
Lezen/voorlezen:
Wisten jullie dat….?
….en 4-jarige die niet voorgelezen wordt gemiddeld zo’n 1500 woorden kent. Een vierjarige
die wel voorgelezen wordt, kent er al gauw zo’n 3500!
….het regelmatig bezoeken van de bibliotheek een liefde voor lezen bij kinderen kan
stimuleren?
….vaders bij uitstek geschikt zijn om voor te lezen? Het schijnt dat ze er een gave voor
hebben!!!
Ouders voor schooltijd naar binnen?
Wisten jullie nog……?
….. dat onze school om 8. 30 begint?
….. dat de kinderen dan ook echt op school moeten zijn?
….. dat de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 hun kinderen tussen 8.20 en 8.30 uur naar
binnen mogen brengen, op elke dag van de week?
,,,,.. dat de ouders van de kinderen uit groep 3 tot en met 8 hun kind op vrijdag tussen 8. 20
uur en 8.30 uur naar binnen mogen brengen? (En niet op de andere dagen; dan wordt er bij de
deur afscheid genomen).
…. dat het door de leerkrachten als vervelend wordt ervaren om ‘overtreders’ op deze regel te
wijzen?
Uitzonderingen bevestigen de regel! Als er echt iets is wat even tegen de leerkracht gezegd
moet worden dan kan dat natuurlijk wel!
BGG-nummer:
BGG betekent hier ‘bij geen gehoor’. Nummer slaat op telefoonnummer. Het gebeurt
gelukkig niet vaak: een ongeluk op het plein of in school met als afloop dokter- of
ziekenhuisbezoek. Als het voorkomt bellen wij de ouders/verzorgers. Stel nu dat die er niet
zijn? En er moet wel iets gebeuren? Wie kunnen wij dan waarschuwen? Van veel kinderen

weten wij dat, maar niet van alle kinderen. Het is daarom belangrijk dat u dit even met de
leerkracht van uw kind(eren) opneemt.

Facebook:
Van een ouder kreeg ik de volgende tip:
Goedenavond Jan,
Misschien leuk om even in de nieuwsbrief te vermelden is dat er op facebook ook een Wumkesskoalle groep is! Met al 116
leden! Er worden foto's geplaatst van de diverse uitjes of andere wetenswaardigheden. Erg leuk!
De groep heet: Dr. G.A. Wumkesskoalle
Bedankt!
Vriendelijke groet,
Ingrid Sikkema

Tien minuten-gesprekken: Voorkeur middag/avond.
Omdat we nu met een continu-rooster werken, willen we de ouders de gelegenheid bieden om
’s middags op het tien minuten-gesprek te komen, mocht daar behoefte aan bestaan. Echter,
we weten niet in hoeverre hier behoefte aan bestaat! Daarom vragen we u, als uw voorkeur
naar de middag uitgaat, dat kenbaar te maken aan de leerkracht (kan mondeling) van uw
kind(eren). Een mailtje mag ook! De laatste dag voor de herfstvakantie wordt bekeken
hoeveel reacties er zijn en welke conclusie we daar uit moeten trekken. Dus, als u wilt
reageren, dan is vrijdag 16 oktober de uiterste datum!
Afwezigheid directie:
Van 21 september tot en met 28 september is de directeur van onze school afwezig. Als er
dringende zaken zijn kunt u terecht bij Janny de Haas (groep ½) of Gryte Otter (groep 5). Op
29 september is de directeur weer ‘in charge’.

Belangrijke data:
Dinsdag 22 september: Info-avond.
U hebt voor deze info-avond al een uitnodiging ontvangen. Wij nodigen u nogmaals van harte
uit om deze avond bij te wonen.

Donderdag 24 september:

Joustermerke.

Op deze dag zijn de kinderen vrij. Wij wensen iedereen veel plezier op de Joustermerke!!

Maandag 28 september:

Groep 7 op excursie.

De kinderen van groep 7 gaan vandaag op ‘werkbezoek’ bij het MBO in Heerenveen. Daar
gaan zij onder begeleiding van de MBO-studenten allerlei lekkere dingen maken in een superde-luxe keuken. Daarna gaan de kinderen de zaal voor de gasten klaarmaken. Vervolgens
komen de ouders (want dat zijn de gasten) om tegen geringe vergoeding al dat lekkers te
komen helpen opeten. De ouders van groep 7 krijgen dinsdag een uitnodiging op de mail
waarop de details staan vermeld. Als het goed is hebben ze de 28e al gereserveerd in hun
agenda.

Donderdag 1 oktober:

Schoonmaakavond 1.

Een schone school is in ieders belang. Wij verwachten van alle ouders dat ze hier een steentje
aan bijdragen. Iedere ouder komt per jaar een keer aan de beurt. Het rooster wordt u nog
toegestuurd. Op school komt trouwens ook een rooster te hangen. Als u verhinderd bent, wilt
u dan zelf voor vervanging zorgen?

Maandag 5 oktober:

CBO-meilan-dag.

Op deze dag zijn de kinderen vrij!! Alle medewerkers van CBO-meilan hebben een inspiratiedag. Het thema van deze dag is dit jaar: “Meilan in beweging”. Dinsdag verschijnen alle
medewerkers weer superfit op school.

Woensdag 7 oktober – 15 oktober:

Kinderboekenweek.

We starten de kinderboekenweek traditiegetrouw met een toneelstuk van de leerkrachten in de
hal. Het stuk heeft alles te maken met het boek “Frankie”. We sluiten af met het lied van
Kinderen voor kinderen (speciaal voor de kinderboekenweek gemaakt): ‘Raar maar waar’. Op
donderdag 15 oktober is de afsluiting: Iedere groep geeft op eigen creatieve manier een
invulling aan ‘het is raar maar waar dat…………..!
Uiteraard vinden er tijdens de kinderboekenweek meerdere activiteiten plaats: extra vaak
voorlezen, boekpromotie en we gaan ook weer een voorleeswedstrijd houden.

Bijbelverhalen voor de komende periode:

Week 39: 21/09 -25/09: ‘Kom, kijk’!
Jezus roept de tollenaar Matteüs om met hen mee te gaan. In het verhaal over Jaïrus is het
juist andersom: Hij roept Jezus om met hem mee te gaan. Er gebeuren dingen die niemand
had verwacht.

Week 40: 28/9 – 2/10: ‘Wat zeg jij er van’?
Jezus geneest een man die niet kan praten. Dat is zo bijzonder, dat iedereen er wel wat over te
zeggen heeft. Later stuurt Jezus zijn leerlingen eropuit om overal te gaan vertellen over God.

Week 41: 5/10 – 9/10: ‘Doe wat goed is’.
De leerlingen van Jezus plukken graan terwijl het sabbat is, En Jezus zelf maakt een zieke
man beter op de sabbat, de dag van God. Dat mag helemaal niet! Of toch wel?

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ons opnemen.
Volgende nieuwsbrief: Donderdag 15 oktober.

Vriendelijke groeten, namens het Wumkesteam,
Jan F. de Boer.

