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Stagejuf
In groep 1 en 2 hebben we een stagejuf. Ze heet juf Kirsten en komt (bijna) iedere dinsdag in onze groep kijken.
Zo nu en dan komt ze ook een hele week. Binnenkort een stukje van juf Kirsten waarin ze zichzelf voorstelt.
Kinderboekenweek
Wist u dat we de afgelopen weken druk bezig zijn met de kinderboekenweek?
Vanaf maandag 1 oktober tot en met 18 oktober zijn we aan de slag met boeken die over het thema vriendschap
gaan. Het thema van de kinderboekenweek is, ‘kom erbij.’ Een thema wat mooi aansluit bij de gouden weken –
vriendschap.
Donderdag 18 oktober sluiten we de kinderboekenweek. Hierna start ook de herfstvakantie! (vrijdag 19 oktober is
de school gesloten in verband met een studiedag voor de leerkrachten.) Hieronder een korte impressie van de
presentaties die we iedere dag na de pauze in de gemeenschap houden. De kinderen mogen dan laten zien en
horen wat ze goed kunnen, of waar ze trots op zijn.
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Gymles:
De eerste gymnastiekles is inmiddels geweest. De kinderen van groep 1 en 2 blijven op school gymmen en de kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan dit schooljaar in de gymzaal van Mantgum gymmen. De kinderen van groep
1 en 2 mogen met slecht weer gemakkelijke kleding aan, zodat zij zich tijdens de gymlessen in het speellokaal vrij
kunnen bewegen. Groep 5 en 6 zijn tijdens de vakken op vrijdag gesplitst, maar de gymlessen hebben zij tegelijk.
Ook is er een vakdocent gymnastiek aangesteld. Zij blijft verbonden aan de vrijdag tot en met april 2019. Aanstaande vrijdag begint Nancy Loth uit Heerenveen al. In 2019 beginnen wij ook met judo van Véronique Akkermans. Voorlopig staan er lessen gepland in januari en april. De groepsleerkracht is dan bij de judolessen.
Luizencontroles
In Boazum waren een poosje geleden neten geconstateerd. De neten zijn ontpopt tot luizen en omdat de kinderen van Boazum, Wiuwert en Easterwierrum bij elkaar zitten op de vrijdag staan er steeds nieuwe luizencontroles op het programma. Wij zijn hier luisvrij, maar willen dit ook graag zo houden. Daarom staat er voor maandag
15 oktober een extra controle gepland.
Vanuit de luizenmoeders het verzoek, om op de dag van de luizencontrole geen gel en haarlak te gebruiken, maar
de dagen daaromheen wel. Hier voelen luizen zich erg ongemakkelijk bij.
Kinderpostzegels
Ook dit jaar zijn de kinderen van groep 6 en 7 erg druk bezig geweest met de verkoop van kinderpostzegels!
Als u ze gekocht heeft, heel erg bedankt!
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Zakelijke ouderavond:
Dinsdagavond 6 november 20.00 staat de zakelijke ouderavond op de planning. We zijn van plan om
kindertekeningen te onderzoeken en te analyseren. De officiële uitnodiging hiervan volgt, maar zet 6 november
vast in uw agenda.
Wisselende tijden / continu rooster
Op het moment zijn we met de werkgroep voor het continurooster bezig om verschillende scholen te bezoeken
die een continurooster / andere schooltijden hanteren. Ouders en leerkrachten kijken op scholen en stellen
vragen aan de leerkrachten, kinderen, ouders en directeur om te weten te komen waarom deze tijden nu juist zo
goed werken.
Binnenkort volgt de terugkoppeling.
Schoolversiering
De school is weer prachtig aangekleed met versiering die past bij de tijd van het jaar en de kinderboekenweek.
Hartelijk dank familie Koster en familie Jorna!

Agenda:
Maandag 15 oktober
extra luizencontrole
Woensdag 17 oktober
ontruimingsoefening
Vrijdag 19 oktober
studiedag leerkrachten
Maandag 22 oktober tot en met 26 oktober
Maandag 29 oktober
reguliere luizencontrole

Dinsdag 6 november
Vrijdag 9 november

zakelijke ouderavond
nationaal schoolontbijt

onder schooltijd
alle leerlingen vrijdag
herfstvakantie

20.00 uur

