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Nijsgjirrich
Kalender
2019-2020

Januari
20 Leerlingparlement
20 Schoonmaakavond
22 Start Nationale
Voorleesdagen

Februari
7 In the Spotlight
groep 6
10 Oudergesprekken
11 Oudergesprekken
13 Pannenkokendag
14 Studiedag,
kinderen vrij
17 -21 vakantie

Filmopnames voor de Ja jij! campagne van
CBO Meilân. De online campagne, een
zoektocht naar nieuwe collega’s, die 30 januari
start.
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OUD PAPIER

GEZONDE SCHOOL

VERKEERSVEILIG

(18:15 uur Julianastraat)

We willen gezond eten
graag stimuleren. In
deze link vindt u
inspiratie. http://

Zorg dat u beide
scholen vanuit de auto
altijd aan uw
rechterhand heeft!

29 januari
fam, Tabak
fam. Van der Schuit

www.gezondtrakteren.nl
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Automatische incasso

Gezonde school

Het basisonderwijs in Nederland is ‘gratis’ en wordt
volledig gesubsidieerd door de overheid. Wel
mogen scholen ouders een vrijwillige bijdrage
vragen voor verschillende extra activiteiten en
festiviteiten.
Iedereen met het minimuminkomen of iets
daarboven kan een aanvraag indienen bij de
Stichting Leergeld voor het vergoeden van
schoolkosten.

Kinderen die gezond eten en genoeg bewegen zijn
minder vaak ziek. Ze kunnen zich beter
concentreren en zitten lekkerder in hun vel.
Een gezonde leefstijl heeft veel voordelen voor
kinderen:
•
ze hebben minder kans op overgewicht
•
ze zijn minder vaak ziek
•
ze kunnen zich beter concentreren op
school
•
ze hebben meer energie
•
ze zijn meer ontspannen en zitten lekkerder
in hun vel

Voor onze school worden de volgende bijdragen
gevraagd:
Voor de kinderen van groep 1 t/m 6 : 45,00
(25,00 voor het schoolreisje, 20,00 vrijwillige
bijdrage)

Om deze gezonde schoolomgeving te stimuleren
doen we mee met het EU schoolfruit. De kinderen
hebben al van alles geproefd en ontdekt, sommige
hebben ook fruit leren eten wat ze nog niet kenden.
Zo leuk en met dank aan de fruitouders.

Voor de kinderen van groep 7 en 8: 95,00
(75,00 voor het schoolkamp, 20,00 vrijwillige
bijdrage)
Is uw kind na januari op school gekomen dan kunt u
10 euro van de vrijwillige bijdrage afhalen!

We zien ook steeds meer originele en gezonde
traktaties, waar de kinderen heerlijk van smullen op
de verjaardagen. W stimuleren deze traktaties,
zodat de kinderen de hele dag goed in hun vel
zitten.

Wijze van betalen: De ouderbijdrage kan met een
automatisch machtiging geïncasseerd worden of u
kunt het zelf overmaken op het rekeningnummer
van de school. NL84RABO0119872986 (graag
naam en groep kind(eren) vermelden)

Via deze link kunt u inspiratie opdoen

De automatische incasso wordt begin februari
gedaan.

http://www.gezondtrakteren.nl

Heeft u geen automatische incasso wilt u dan voor
eind februari het geld overmaken.
Dank u wel!
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30 en 31 januari

Trefwoord

Op 30 en 31 januari zijn er landelijk weer stakingen
aangekondigd voor het onderwijs. De stakingen zijn
om aandacht te vragen voor het lerarentekort, de
werkdruk te verkleinen en het salaris te verhogen.
De school is die twee dagen open, de leerkrachten
kiezen ervoor om te komen werken. Ze hebben
natuurlijk het recht om te staken.

Gelukwensen
Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid
van geluk en een gelukkige wereld.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 2:
Genieten van dingen om je heen (Matteüs 6, 25-34);
Psalm 121.
Week 3: Gaat het feest
niet door? (Lucas 14, 16-24); Bartimeüs (Lucas 18,
35-43).
Week 4: Vier echte vrienden (Marcus
2, 1-12); Manja helpt Razi (Marcus 3, 1-6).

Maar we willen wel graag aandacht besteden aan
het onderwijs, het is namelijk een prachtig vak waar
we trots op zijn. We willen jullie hulp graag vragen.
We vinden het namelijk een mooi idee dat we als
school en ouders samen laten zien dat we het
onderwijs belangrijk vinden/steunen/een warm hart
toedragen.

Bijbelverhalen middenbouw:
Week 2:
De hoogste plaatsen (Matteüs 20, 20). Week 3: Een
kromgegroeide hand (Marcus 3, 1-6); Het grote
feest (Lucas 14, 16-24).
Week 4: Een verhaal
over vogels en bloemen (Lucas 12, 22-34);
Gefeliciteerd! (Matteüs 5, 1-10).

Wat de bedoeling is houden we nog even voor ons.
Maar we kunnen u wel alvast vertellen dat u alleen
een raam nodig heeft.

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 2:
De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20).
Week 3: Iets goeds doen op de rustdag (Marcus 3,
1-6); Het verhaal van de honderd smoezen (Lucas
14, 16-24).
Week 4:
Zorgen (Lucas 12, 22-34); Jij deugt tenminste…
(Matteüs 5, 1-10).

Wordt vervolgd

20 januari
Schoonmaakavond voor
de groepen 1,2 en 3
Van 19:00 uur tot 21:00 uur
Vele handen maken licht werk
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Oproep

Verkeersregelaars gezocht voor de avondvierdaagse!
We hebben een tekort aan verkeersregelaars. Om de veiligheid van de kinderen te kunnen
waarborgen vragen we, naar gelang de grote van de school, minimaal één vrijwilliger te leveren die
de opleiding voor verkeersregelaar gaat volgen.
Dit is een korte digitale opleiding, via een E-learning programma, wat je thuis kunt volgen en kost
ongeveer een half uurtje tijd. Je wordt opgeleid tot evenementenverkeersregelaar niet te verwarren
met de beroeps-verkeersregelaars die we regelmatig zien oefenen bij de stoplichten in Heerenveen!
De verkeersregelaar zal maximaal twee avonden ingezet worden, tenzij diegene aangeeft meerdere
avonden beschikbaar te zijn. Voorafgaande aan de avondvierdaagse zal er een bijeenkomst zijn met
uitleg van de route en de plaatsen waar je wordt ingezet. Hesjes worden aangereikt vanuit de
organisatie.
Wilt u meehelpen dan kunt u zich opgeven voor 1 maart opgeven via acdetarissing@gmail.com

Uitnodiging van de OPR
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