Leeuwarden, 1 oktober 2021
Geachte ouders/verzorgers van ons IKC,
Bij deze aandacht voor de actualiteiten van de afgelopen en komende weken.
Gedicht van de week voor de kinderen

LIEFSTE
ik zoek een woord
een heel nieuw woord
ik zoek een woord
dat zeggen wil
dat jij de liefste bent

Jarig
Deze week hebben we samen feest gevierd omdat Sansa, Isolde en Milan jarig
waren. Nog van harte gefeliciteerd!
Komende zaterdag viert Finn zijn verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd Finn, we
wensen je een mooie dag!
Trakteren
Jarig zijn betekent, feestelijke rituelen in de groep door bijvoorbeeld je eigen taart te
ontwerpen op het digibord, samen te zingen, trakteren én samen genieten van iets
lekkers!
Bij deze willen we graag uw aandacht vragen voor dit laatste.
We zien steeds grotere traktaties voorbij komen, soms zelfs complete pakketjes met
cadeautjes erbij. Natuurlijk is dit feestelijk en worden kinderen hier blij van.
Het samen feest vieren mag centraal staan en de rituelen in de groep zorgen al voor
een feestelijke beleving.
Daarnaast is het ook fijn dat het verzorgen van een traktatie behapbaar blijft voor
iedereen. We willen u daarom vragen om de traktaties klein te houden. Alvast
bedankt.

Na de herfstvakantie terug naar de “oude tijden”
Wanneer de landelijke ontwikkelingen niet vragen om nieuwe maatregelen, passen
we na de herfstvakantie de schooltijden aan naar hoe ze voor de coronatijd waren.
Alle kinderen worden dan om 08.10 uur in de school verwacht en het onderwijs start
dan om 08.15 uur. De school gaat uit om 11.45 uur op woensdag en vrijdag
(onderbouw) en 14.15 uur, op woensdag 11.45 uur. Dit zal voor iedereen wennen
zijn. We houden wel de verschillende ingangen aan zoals we nu gewend zijn.

Reminder: Schoolfotograaf
Maandag 11 oktober 2021 komt de schoolfotograaf op
school. Hij komt portret, groepsfoto's en broertjes- en zusjes
foto's maken. De broertjes- en zusjes foto’s van kinderen die
op school zitten zullen onder schooltijd worden gemaakt.
Hier is geen opgave voor nodig.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor het maken van een
uitgebreidere foto. Dit betekent dat er broertje(s) en/of
zusje(s) mee gefotografeerd worden die (nog) niet bij ons op
school zitten. Dit vindt plaats na schooltijd vanaf 14.20 uur.
Belangrijk is wel dat u zich hiervoor opgeeft via de mail: j.dreijer@pcboleeuwarden.nl
Graag naam kind(eren) + groep(en) erbij vermelden.
Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 6 oktober 2021.
U krijgt in een reactie op uw mail te horen hoe laat u die middag precies wordt
verwacht.
De fotograaf adviseert om uw kind(eren) kleurrijk te kleden. Het dragen van alleen
witte of zwarte kleding geeft vaak een minder mooi resultaat.
Social Schools
Vind u het ook zo leuk om zo nu en dan d.m.v. Social Schools een kijkje te kunnen
nemen in de klas en op school?
Als team zijn we heel blij met deze nieuwe vorm van communicatie.
Natuurlijk is het soms nog even zoeken, maar wij hebben het idee dat er geen grote
problemen zijn bij jullie als ouders.
Ook het absent melden en verlof aanvragen verloopt prima. Goed om te weten is dat
Talia van elke absentie of verlof aanvraag ook een melding krijgt, een apart mailtje
naar haar is daarom niet nodig.
Wat voor de leerkrachten wel fijn zou zijn, is dat wanneer jullie een privé bericht naar
hen willen sturen jullie beide groepsleerkrachten als geadresseerde mee willen
nemen. Dan zijn beide leerkrachten direct op de hoogte en blijven belangrijke
berichten nooit lang ongelezen.
Mocht het toch zo zijn dat u nog tegen problemen aanloopt of ergens vragen over
heeft, laat het ons weten!

Luizen
Op dit moment hebben een aantal van jullie gemeld dat er sprake is van luizen bij
hun zoon/dochter. De betreffende groep ontvangt hier vandaag bericht over.
Het is goed om uw eigen kind regelmatig te controleren. Wilt u melden wanneer u
luizen ontdekt?
Na de herfstvakantie pakt het Kriebelteam de controles weer op.
Ventileren
De afgelopen dagen heeft de herfst zich laten zien, regen, wind én de temperatuur
gaat voelbaar omlaag.
Het ventileren van de lokalen en de school is nog steeds een belangrijke maatregel
die wij (moeten) hanteren.
Dit betekent dat het weer kouder kan zijn in de lokalen.
Het is verstandig dat uw zoon of dochter daarom altijd een warm vest op school heeft
zodat deze aangetrokken kan worden op de koude momenten.

Voor de volwassene

We wensen jullie een fijn weekend en tot maandag!
Vriendelijke groet,
Team Dalton IKC Albertine Agnes

