Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

14 oktober 2021

In dit Skoallepraatsje:

Achte âlders,
De herfstvakantie staat voor de deur. De temperatuur
gaat langzaam naar beneden en de bladeren beginnen te
vallen. De eerste periode op
school ligt al weer achter ons.
Dit is ook de periode in het jaar
waarin zon en regen elkaar
afwisselen. De regenboog
verschijnt dan ook met
regelmaat. Vorige week reed ik naar huis en zag in de
achteruitkijkspiegel de regenboog boven school. Dan
denk ik altijd even aan de belofte van God. Hij zorgt voor
ons, altijd! En dat merken we. Zoveel bijzonderheden als
we soms meemaken in school, we zien Zijn hand hiering.

Van de directie
Bestjoerspraatsje
Incasso schoolreis
Hoofdluis
Kinderboekenweek
Zending
BSO
Inloopweek
Even voorstellen juf Hilda
Verjaardagen

Juf Elisabeth heeft ons verteld dat zij en haar man weer
Agenda
een kindje mogen ontvangen van God. Wat zijn wij hier
blij en dankbaar voor met hen! Het duurt nog even, tot de voorjaarsvakantie zal juf Elisabeth
nog gewoon aan het werk zijn.
De kinderboekenweek heeft veel aandacht gekregen, we leerden van alles over verschillende
beroepen. Verderop in dit Skoallepraatsje leest u hier meer over.
Na de herfstvakantie zal Illys in groep 6 komen. We kennen hem al een hele tijd, hij komt
wekelijks een paar dagen meelopen, vanaf 25 oktober zit hij hier alle dagen. Welkom Illys!
Op maandag 25 oktober komt Miss Irma op school om afscheid te nemen van alle kinderen.
Ze heeft jarenlang Engelse les gegeven en kwam elke maandag uit Engeland over (tenminste,
dat geloven sommige kleuters). Ze spreekt ook geen woord Nederlands hier op school,
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dus alle kinderen hebben echt Engels moeten leren om met haar te communiceren. Ook wij
als personeel trouwens… tot aan het station
in Dokkum, waar we haar heen brachten,
sprak ze Engels… dus dankzij haar is ons
Engels zo goed! Thank you very much, Miss
Irma!
De herfstvakantie is een periode om even
lekker uit te rusten. We wensen alle kinderen,
ouders en leerkrachten een periode van rust om energie op te doen.

Ook dit jaar zal er een bestjoerspraatje uitkomen i.p.v. een
fysieke ledenvergadering. Wel zal het bestuur een
mogelijkheid bieden om met hen in gesprek te gaan. In het
Bestjoerspraatsje meer informatie hierover.

Door corona kon het schoolreisje in het schooljaar 2019 / 2020 niet doorgaan. De incasso is
wel in dat schooljaar gedaan, maar het schoolreisje werd
uitgesteld. Inmiddels zijn de kinderen op schoolreisje geweest.
Voor de nieuw ingestroomde kinderen is er nog geen incasso
geweest. Deze incasso (€ 30,- per kind) vindt in oktober plaats.

Op woensdag 27 oktober zal er weer een hoofdluiscontrole zijn. Denkt u om vlechten, gel,
etc.? Dat vergemakkelijkt het zoeken voor de luizenmoeders.
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De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt aan het thema "Worden wat je wil" van de
kinderboekenweek. Ze hebben boeken gelezen, tekeningen
gemaakt, verhalen geschreven, geknutseld, filmpjes bekeken
enz. Ook hebben we als school een boek geschreven. Deze
krijgen de kinderen morgen mee naar huis. De digitale versie
krijgt u t.z.t.

Vandaag was de afsluiting met een kinderboekenspeurtocht. De
kinderen moesten op zoek naar 16 boeken waar vragen op stonden en deze beantwoorden.
De kinderen waren fanatiek op zoek, al waren sommige boeken toch lastiger te vinden dan
andere. Gelukkig kon iedereen aan het einde de goede zin maken en kregen ze een heerlijk
zakje chips als beloning. Het was een geslaagde middag! De foto's kunt u op Parro bekijken.

Zoals beloofd hierbij een korte update wat betreft ons zendingsproject. We zijn bezig met
het inzamelen van geld voor de Afghaanse mensen die in Zoutkamp zijn. Het idee is om in
december die mensen ‘een warm hart toe te dragen’ in de vorm van kerstattenties of
kerstpakketten. De precieze invulling wordt nog over na gedacht. Er is echter één onzekere
factor en dat is of de opvang locatie dan nog geopend is. Kijkende naar de opvangnood
verwacht onze contactpersoon wel dat de locatie van Zoutkamp open zal blijven, maar dat is
nog niet 100% zeker vastgesteld.

Mocht de locatie in Zoutkamp voor die tijd gesloten worden, dan hebben we al een ander
goed doel in gedachten. Voor dit doel kunnen we op dezelfde wijze ‘een warm hart onze
medemens toedragen’. Dus hoe dan ook komt het zendingsgeld op een goede plek en is de
kans groot dat er in december een soort van inzamelingsactie komt. Hierover krijgt u t.z.t.
meer informatie.

De afgelopen jaren is het aantal opvangadressen in Lioessens behoorlijk teruggelopen. Wij
als school krijgen steeds vaker de vraag naar BSO (buitenschoolse opvang). We zien de
noodzaak om dit te gaan organiseren, ook voor de toekomstbestendigheid van de school in
het dorp.
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We zijn op dit moment op zoek naar partners die dit voor ons, binnen de school, zouden
kunnen verzorgen. Daarbij zal de organisatie die dit op zich gaat nemen een aantal dingen
moeten uitzoeken. Dan denken we bijvoorbeeld aan wensen qua dagdelen, aantal kinderen
wat hier gebruik van zou willen maken en personeel om in te zetten. Ook zal er een minimum
aantal kinderen moeten zijn om van start te kunnen gaan. Hoeveel dit zijn verschilt per
aanbieder. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Weet u nu al dat u hier
gebruik van wilt gaan maken? Geef dit dan gerust aan ons door. Dat sterkt ons in het gesprek
met de kinderopvangorganisatie.

De afgelopen anderhalf jaar zijn bijzonder geweest. Hele lange tijd mochten ouders en
externen de school niet in. Gelukkig mag dit nu wel weer. Wel zien we dat de afgelopen
periode veel rust heeft gegeven in school, kinderen zijn veel minder onrustig nu ouders hen
tot de deur brengen en de juf hen daar opvangt. We willen deze rust graag bewaren. Is er
iets wat u met de leerkracht moet delen, dan kunt u gerust even binnen lopen.
Wel willen we de ouders graag een kijkje in de school geven, alle leerlingen willen heit en
mem wel even laten zien waar ze zitten en wat ze doen.
In de week van 8 november is het inloopweek in de hele school! U mag als ouder mee de
school in om even te kijken waar uw kind zit, wat er in het vak zit en aan de wanden van het
lokaal hangt, etc. Kinderen vinden het vaak erg leuk om dit even te laten zien.
Van 8 t/m 12 november mag u vanaf 8:20 uur met uw kind meelopen. U kunt dan even
rondkijken met uw kind. Het is uiteraard niet de bedoeling om in de klas met andere ouders
te gaan kletsen, dat kunt u buiten de klas prima doen. Om 8:30 uur gaat de bel, gaan de
ouders uit de school en starten de lessen.
De inloopweek is voor alle groepen.
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16-24 okt.
3 nov.
8-12 nov.
9 nov.

Herfstvakantie – alle kinderen vrij
Dankdag voor gewas en arbeid
Inloopweek 8:20-8:30 uur
Studiedag – alle leerlingen vrij

18 okt.
26 okt.
30 okt.
2 nov.
3 nov.

Tetty
Hidde
Gerke
Renze
Thije

Groep 6
Groep 2
Groep 6
Groep 7
Groep 2

‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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