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Hoofdluis
Vorige week heeft er weer een hoofdluiscontrole plaats gevonden. Hierbij zijn neten aan
getroffen. Wij hebben een groepje enthousiaste moeders die de luizencontroles
uitvoeren maar dit vervangt natuurlijk niet de controles van thuis. Wij willen u vragen om
ook thuis uw kind(eren) regelmatig te controleren en te kammen. Op deze manier hopen
we gauw weer hoofdluisvrij te zijn.
Herstel juf Hanny
Het gaat naar omstandigheden goed met juf Hanny. Het herstel heeft veel geduld en tijd
nodig. Juf Hanny mag nu rustig aan beginnen met het afbouwen van lopen met 2 krukken
naar lopen met 1 kruk. In November zal er dan weer gekeken worden of de breuk goed
heelt.
Juf Hanny wil iedereen hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten die ze heeft
ontvangen, dit doet haar erg goed!
Gymlessen
Vanaf vrijdag 4 oktober zullen de kleuters van De Fôlefinne iedere vrijdagochend (tot
eind april) met de kleuters van Dûbelspan in het speellokaal in Boazum mee gymmen. Op
de Fôlefinne is geen geschikte gymruimte voor de kleuters en op deze manier kunnen de
kinderen alvast een beetje kennismaken met het oog op de vrijdagssamenwerking
Vanaf vrijdag 4 oktober (tot eind april) zullen de gymlessen van groep 3 t/m 8 weer in de
gymzaal van Mantgum plaats vinden. De lessen zullen gegeven worden door een
vakdocent. Het is belangrijk dat de kinderen geschikte kleding en schoeisel voor in de zaal
dragen.
Dierendag
Op vrijdag 4 oktober is het weer dierendag. Met het oog op de vrijdagssamenwerking
mogen alle kinderen deze dag een dierenknuffel mee naar school nemen. Dit is uiteraard
niet verplicht.
Hulpbriefjes activiteiten commissie
Een poosje geleden heeft u namens de activiteiten commissie een lijst ontvangen. Op
deze lijst kunt u aangeven bij welke activiteiten u zou willen helpen. Er zijn al veel lijsten
mee terug gegeven naar school, maar nog niet allemaal. Als u de lijst nog niet ingevuld
heeft, zou u dit dan deze week willen doen? Bij voorbaat dank namens de A.C.
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Kinderboekenweek
Op maandag 30 september zijn we gestart met de Kinderboekenweek. Voor de opening
mochten de kinderen een eigen voertuig meenemen. Tijdens de Kinderboekenweek zal
alles in het teken van lezen en vervoer staan. Op woensdag 9 oktober zullen de kinderen
van de onderbouw en middenbouw een uitstapje maken naar de bibliotheek in
Wommels. En op maandag 14 oktober maken alle kinderen een uitstapje naar het
Scheepvaartsmuseum in Sneek. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar rijders.
Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:
week 41: (sociaal-emotionele kennis)

PLAGEN – PESTEN (PROTOCOL)

week 42: (sociale vaardigheden)

COMPLIMENT (Iemand een pluimpje geven)

week 43:herfst vakantie
week 44: (waarden en normen)

COMPROMISSEN SLUITEN
De bereidheid om compromissen te sluiten.

week 45: (sociale vaardigheden)
week 46: (sociaal-emotionele kennis)

BELANGSTELLING TONEN VOOR ELKAAR
(VOOR ANDEREN)
SCHAMEN
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kalender
Maandag 30 september

Start Kinderboekenweek Thema Op reis

Vrijdag 4 oktober

Eerste gymles in de zaal, kleuters in
Boazum gym

Dinsdag 8 oktober

Info avond Streekschool
20.00u-21.30u op de Fôlefinne

Woe 9 oktober

Bezoek aan de schoolbieb in Wommels
(gr 1/2 10.00u-10.45u en gr 3/4/5 11.00u11.45u)

Woe 9 oktober

Gastles brandveiligheid gr 6-7-8 in
Wommels (12.00u-14.00u)

Donderdag 10 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek. Inloop van
13.30u tot 14.15u, wees welkom!

Maandag 14 oktober

Bezoek Scheepvaartmuseum Sneek, alle
groepen

Maandag 10 oktober

Goudenweken gesprekken, op uitnodiging

Ma 21 oktober- vr 25 oktober

Herfstvakantie

Dinsdag 5 november

Zakelijke ouderavond, uitnodiging volgt
later

Woensdag 30 november

Start schoolschaatsen voor gr 6-7-8
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