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Voedselactie Roemenië
Opeinde/De Tike, februari 2016
Betreft: inzamelingsactie Roemenië
Aan de ouders,
Werkgroep Roemenië heeft gevraagd of wij als school mee willen
doen aan een inzamelingsactie.
In iedere groep komt een doos/mand te staan waar ingezamelde
goederen in worden verzameld. Uiteraard is deelname aan deze actie
geheel vrijblijvend.
Hiernaast treft u een lijstje aan met producten die ingezameld kunnen
worden. Als u uw kind(eren) iets mee wilt geven dan vragen wij u dit
het liefst in de week na de voorjaarsvakantie te doen, van 7 tot 11
maart a.s.
Vrijdag 11 maart worden de dozen opgehaald om op transport te gaan
naar Roemenië.

- meel / bloem
- suiker / zout
- zonnebloemolie
- rijst
- griesmeel
- macaroni, pasta’s
- groente in blik
- tomatenpuree in blik
- vis in blik
- soepen
- handzeep
- shampoo
- tandpasta
- tandenborstel (s)
- snoepgoed (geen drop)
- koffie / vruchtenthee
- schriften, pennen etc
- (kinder)kleding / (kinder)schoenen

Met vriendelijke groet,
Team it Maitiidslibben en de Gielguorde
Opbrengst actie Metakids
De kinderen van It Maitiidslibben hebben allemaal flessen verzameld voor Ynskje Bergsma. Zij loopt 4 juni
de Slachtemarathon en laat zich sponsoren voor Metakids (onderzoek naar stofwisselingsziekte). Er is in
totaal voor 165,70 geld ingezameld voor dit doel. Een mooi sponsorresultaat.
We wensen Ynskje veel succes met de wandeltocht in juni.
LEFF (Lifestyle, Energy, Friends and Fun)
Binnenkort start er weer een nieuwe rond van het project LEFF. Dit is een programma voor kinderen boven
een gezond gewicht én hun ouders. Deelnemers aan LEFF worden fitter, krijgen (weer) meer plezier in bewegen en leren veel over voeding. Hun ouders krijgen tips over voeding, gedrag, opvoeding en omgaan met
verandering.
Het nieuwe programma begint 7 maart en vindt plaats in Brede School De Wiken te Drachten.
Meer informatie kunt u lezen in de bijlage.
Leerlinglijst
In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat u kenbaar kon maken of u akkoord/niet akkoord gaat met verspreiding van leerlinglijsten onder ouders. Ouders van kinderen uit m.n. een andere woonplaats dan Opeinde, Nijega, De Tike kunnen zo eenvoudiger onderling contact opnemen om bijvoorbeeld speelafspraken te
maken.
Er zijn geen reacties van bezwaar binnengekomen, zodat wij hebben besloten deze adressen-/telefoonlijst
te verspreiden. De lijst is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet aan derden verspreid worden.
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Project Ruimtevaart
Deze week start ons project over ruimtevaart. Woensdagavond 16 maart sluiten we het project af op It Maitiidslibben en donderdagavond 17 maart op De Gielguorde,waarbij ouders, kinderen en andere belangstellenden van harte zijn uitgenodigd.
Beide avonden beginnen om 18.30 uur en eindigen om 20.00 uur.
Luizencontrole
Zoals gebruikelijk na een vakantie is er weer een luizencontrole. Deze vindt plaats op donderdag 10 maart.
Let u er op dat uw kind dan geen gel in het haar heeft en geen bewerkelijk kapsel heeft.
Verkeerstuin
Groep 7 gaat donderdag 24 maart weer, op de fiets, naar de verkeerstuin.
Paasviering 24 maart
De paasvieringen houden we dit jaar voor de leerlingen in de groepen zelf op de donderdag voorafgaand
aan Goede Vrijdag en Pasen.
Vrije dagen in maart (zie ook de schoolkalender)
29 febr—4 maart
voorjaarsvakantie
vr 18 maart
PCBO-dag voor alle medewerkers
vr 25 maart
Goede Vrijdag
ma 28 maart
2e Paasdag
Vrije dagen in verband met studiedagen en voorbereidingen fusie
Om per augustus 2016 goed met de samenwerkingsschool te kunnen starten zijn wij als teams hard aan de
slag om dit te realiseren. We vergaderen inmiddels samen en we hebben werkgroepen ingericht om er met
elkaar de schouders onder te zetten. We vinden het belangrijk om een goede teamcultuur en gezamenlijke
visie te vormen, waarbij het onderwijs aan en het welzijn van alle kinderen op de nieuwe dorpsschool voorop staat! Om dit goed neer te zetten in het nieuwe schooljaar, hebben we een aantal studiemomenten ingepland met Bureau Meesterschap die ons hierin zal begeleiden. Dat betekent dat de kinderen op de volgende momenten vrij zijn en het team dus studiemiddagen heeft wat betreft vorming van de samenwerkingsschool.

Dinsdagmiddag 15 maart

Woensdagmorgen 13 april

Donderdagmiddag 12 mei
Deze data graag aan uw schoolkalender toevoegen.
Automatische incasso ouderbijdragen
Eind februari zal de eerste automatische incasso van de ouderbijdragen plaatsvinden. Voor zover u een
incasso heeft afgegeven wordt dit verwerkt. De tweede incasso vindt in mei plaats.
Ouders die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen in mei een nota.
Op de schoolkalender staat aangegeven hoe het bedrag is samengesteld en voor welke activiteiten e.e.a.
bestemd is.
Hopelijk bent u zo eerst voldoende geïnformeerd. Een mooie voorjaarsvakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Ellen Kiers
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