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Voorwoord januari 2017.
Heel voorzichtig lijkt het er op dat we toch nog een beetje winter krijgen. We hopen dat het weer eens flink gaat
vriezen en dat we de schaatsen weer onder kunnen binden. De plannen voor een echt schaatsfestijn liggen al
klaar.
Mijn tijd als waarnemend directeur nadert de einddatum. Half februari zal Greetje Veenstra de directietaken weer
van mij overnemen. Of ik tegen die tijd ook mijn taak als manager bedrijfsvoering kan neerleggen, is afwachten.
Ria Jongstra is gelukkig wel herstellende.
Als Groninger bevalt het me uitstekend in Friesland. Vriendelijke mensen en leuke collega’s, die er elke dag weer
volledig voor gaan. Alleen zorgt de A7 nogal eens voor problemen, maar dat neem ik op de koop toe.
Herman Godlieb

Opening Kinderdagverblijf/ Peuter/ Blinker/ Bron:
Feestelijke opening van het kinderdagverblijf + peuteropvang Blinker/ Bron was zeer geslaagd. Het geheel werd
geopend door Marleen van der Zee (Stichting kinderopvang).
Naast de wethouder Stella van Gent moesten ook Jesse Bos (kleuter) en meester Herman Godlieb aantreden om
het lint door te knippen. Met hulp van een kleuter van de Bron en Lutsen Renema (directeur de Bron). Daarna
was er een dans op het plein van de Bron door alle peuters/ kleuters van de Bron/ Blinker o.l.v. 6 leerlingen van
de Blinker uit groep 7/8 (Amber, Fayah, Sabine, Kim, Meyron en Esmee).
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Bij gladheid strooiers gezocht!!
Zijn er ouders die bij gladheid op tijd op school zijn en misschien het bruggetje en een stuk van het
parkeerterrein/ stoep willen strooien? Er is strooizout op school aanwezig.
Alvast bedankt!!

Nieuw op school:

Indy Jansen
Groep 1

Laila Berfelo groep7
Robin groep 3
Tygo groep 1

Sportfestijn:
De juffen hadden vrijdag 27 januari bedacht om met de hele school te
gymmen in de sporthal. Er stond van alles klaar en zoals dit in het
kader van Dalton past, werden de kleinere kinderen begeleid door de
grotere kinderen.

Verkeer:
Wil iedereen weer rekening
houden met de gewenste
rijrichting. Zeker nu het wat
gladder wordt op de wegen.
De commissie heeft geregeld dat de accentpaal is geplaatst en dat er nu ook
waarschuwingsborden zijn geplaatst i.v.m. de gewijzigde situatie.

Pake en Beppedei:
Hierbij willen we de pakes en beppes, opa`s en oma`s of, als die niet kunnen, een oom, tante, buurman of
buurvrouw uitnodigen voor de pake/beppedei. De kinderen treden op en zingen winterse liedjes voor u.
De pake en beppedei vindt plaats op donderdag 9 februari. Inloop met koek en zopie vanaf 10.45 uur en de
voorstelling begint om 11.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier.
We hopen op een gezellige (winterse ) ochtend.
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Rectificatie data Heamiel:
Op de kalender staan verkeerde data m.b.t. Heamiel. De juiste data is 21/22/23 juni. Alle kinderen zijn 22 en 23
juni om 11.45 uit.

Rectificatie datum schoolreisje(s):
Op de kalender staan op woensdag 21 juni de schoolreisjes gepland. Dit is niet juist. Op deze dag is de intocht met
de Heamielkar. U hoort t.z.t. welke datum wij op schoolreisje gaan.

Dalton klassenbezoeken:
Op 7 februari komt Annemarie Wenke onze school bezoeken.
Annemarie begeleidt ons team in het Daltononderwijs. Ze gaat die
dag in de klassen kijken en geeft ons tips. We hopen ons zo goed voor
te bereiden op de Dalton visitatie in mei. Tijdens deze visitatie wordt
gekeken of we alle Daltonprincipes hoog houden.

GVO:
Vanaf 22 januari t/m 9 april is er wekelijks een programma m.b.t. GVO op RTL4. Iedere zondag om 14.20 bij
LifestyleXperience.

Disco:
Op vrijdag 17 februari heeft de onderbouw ’s ochtends disco. Groep 5 t/m 8 heeft ’s avonds van 19.30 tot 21.15
disco op school. Entree 1,-

Gymnastiek / schooljudo en “Rots en Water”:
Groep 5/6 krijgt vanaf dinsdag 31 januari schooljudo gedurende 6 gymlessen. De gym wordt niet naar de
woensdag verplaatst, zoals eerder vermeld.
Groep 7 krijgt 10 keer op dinsdagmiddag Rots en water training. Dit is een weerbaarheidstraining, waarbij
kinderen geleerd wordt om ‘steviger’ in hun schoenen te staan. Door vergroten van je lichaamsbewustzijn,
vergroot je het zelfbewustzijn en daarmee je ook je zelfvertrouwen. 14 Maart is de laatste les. Ouders van groep 7
zijn dan welkom van 13.15 – 14.00.

Playbackshow:
Op vrijdag 17 februari hebben we van 10.45 tot ongeveer 11.45 de maandsluiting. Ditmaal met playback. Ouders
zijn van harte welkom om te kijken.
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Koffieochtend:
Op vrijdag 10 februari organiseert de OR wederom een Koffieochtend met ditmaal het onderwerp “rekenen”. S.
Slouwerhof (rekenspecialist
expertise centrum Sneek) komt dan o.a. vertellen wat zij op de Blinker
doet op het gebied van rekenen. Ook kunt u haar vragen stellen.
(Zie ook de bijlage)

Rapportgesprekken inschrijven:
U kunt zich vanaf maandag 9 februari inschrijven voor de rapportgesprekken voor groep 2 t/m 7. De formulieren
hangen bij de lokalen. Mocht u niet op één van deze data kunnen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht
voor een andere afspraak.

Mobiele telefoon:
Op school merken we dat kinderen mobieltjes meenemen. Hier hebben we een afspraak over. Mobiel mag alleen
mee in bijzondere gevallen (bijv. ver van school wonen). Het mobieltje moet dan voor schooltijd ingeleverd
worden bij de leerkracht en mag niet in de jas/tas van het kind blijven. Dit om te voorkomen dat kinderen tijdens
de lessen met de telefoon spelen en/of opnamen/foto’s maken. Bij overtreden van de regels wordt de mobiel
ingenomen en aan de ouders teruggegeven.

Kunstwerk in school:
Bij de directiekamer hangt een mooi doek met alle tekeningen van
de leerlingen, die ingestuurd zijn voor “Tekenfund”.

Gevonden voorwerpen:
De gevonden voorweren zijn nog tot einde volgende week te
bewonderen op het onderbouwplein. Mocht u thuis nog iets
missen, dan kun u misschien even een kijkje komen nemen. Na
volgende week zoeken wij een andere bestemming voor de
voorwerpen.
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Belangrijke data:
30 januari
31 januari
9 februari
10 februari
14 februari
16 februari
17 februari
17 februari
17 februari
27 februari
1 maart
8 maart
14 maart

Start Cito- toetsen groep 2 t/m 8
OR/MR
Pake en Beppedei
koffieochtend “Rekenen”: 8.30 – 9.30
MR
leerlingenraad
Disco groep 1 t/m 4 ‘s ochtends
Disco groep 5 t/m 8 van 19.00 – 21.00
Maandsluiting met playbackshow 10.45 – 11.45
1e werkdag juf Greetje
Juf Lysbeth/ juf Annette scholing inspectie
Open ochtend
Gezamenlijke rapportavond

Met vriendelijke groeten,
mede namens het team van De Blinker,
Annette Boersma
Herman Godlieb, herman.godlieb@gearhing.net , (waarnemend) directeur OT6
Annette Boersma, annette.boersma@gearhing.net , locatiecoördinator De Blinker
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