Nieuwsbrief september 2016

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van september.
Het is onze bedoeling elk begin van de maand een eenvoudige nieuwsbrief uit te laten gaan.
Welkom op school

Juliette

Nina

Fabiënne

Sofie

Arjan

We hopen dat jullie een fijne en leerzame tijd op De Blinker zullen hebben!
Schoolfotograaf
Donderdag 15 september komt Petra Kroon de kinderen en de groepen weer fotograferen.
Om 8.30 uur begint ze met de broertjes- en zusjesfoto’s, waarvan de broertjes of zusjes nog niet op De Blinker
zitten. Of niet meer…
De foto’s kunnen weer online besteld worden en worden thuisbezorgd (via de post).
Oud papier
Dit jaar wordt er voor het laatst oud papier opgehaald voor en door school: op 1 oktober en 5 november.
AMV
Er is de mogelijkheid AMV lessen te volgen in Ons Gebouw om drie uur op dinsdagmiddagen. De muziekjuf heeft
een (bijzonder leuke) les op school gegeven en de kinderen hebben een foldertje meegekregen.
Wecycle
Onze school doet mee aan de inzamelactie van Wecycle. U kunt oude elektrische apparaten en spaarlampen
inleveren. De inleverdoos staat bij de lerarenkamer. De apparaten moeten probleemloos door de opening van de
doos kunnen. Een frituurpan, zonder vet(!), past prima.
Deze actie duurt van 1 september t/m 30 november 2016. We besteden in deze periode aandacht aan het
recyclen van grondstoffen uit oude apparaten en lampen.
OR
De OR is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Mocht u eens willen bekijken wat het lidmaatschap van de OR
inhoudt: u wordt van harte uitgenodigd om op dinsdagavond 6 september om 19.30 uur een kijkje bij de
vergadering te komen nemen.
In de vacature van penningmeester is inmiddels voorzien (Yvette van der Zee-Planije).
Corina en Lily: hartelijk bedankt voor jullie jarenlange, enthousiaste inzet!
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Schoonmaakavond
Binnenkort organiseert de OR een schoonmaakavond. Meer informatie volgt…
Rapporten
Graag de rapporten weer inleveren.
Yurls
Op de Yurls-pagina van onze school vindt u allerlei informatie over bv. pesten, Wecycle, het voortgezet onderwijs,
de kinderpostzegels en nog veel meer. Ook kan uw kind hier zijn huiswerk vinden (BLOON) en zijn er veel sites om
allerlei (schoolse) vaardigheden te oefenen.
obsdeblinkerbolsward.yurls.net
Straatvoetbaltoernooi
Vindt plaats op woensdagmiddag 21 september. De eerste teams hebben zich al weer enthousiast aangemeld.
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdagmiddag 28 september. Voor groep 5/6 en 7/8. Meester Sietse Postma geeft alle leerlingen van de
bovenbouw korfballes tijdens de gymlessen.
Locatie toernooi: de kunstgrasvelden.
Groep 7/8
Op vrijdagmiddag hebben de groepen 7 en 8 samen les. Groep 7 brengt na de lunch hun stoel en leesboek naar
het groep 8 lokaal. Na het buitenspelen wordt er dan inderdaad eerst gelezen. Daarna gaan we aan het werk met
presenteren en spreekvaardigheid: boekenkring (je vertelt wat over een boek dat je erg mooi vindt), nieuwskring
(wat viel je op in de krant of in het nieuws?) en natuurlijk de spreekbeurten. De kinderen tekenen zelf in, zijn
gebonden aan de ingevulde data en bereiden thuis hun presentatie voor.
Voor de kringen krijgen de kinderen een handleidinkje mee. De spreekbeurten zijn zonder publiek van thuis.
We eindigen de middag met een aflevering van het Friese programma voor de bovenbouw: Tsjek.

Dit schooljaar gaan we met 7/8 op schoolreis. Schoolkamp in schooljaar ‘17/’18.
Groep 8
De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren informatieavonden voor ouders/verzorgers van leerlingen van
groep 8. U krijgt binnenkort een uitnodigingsbrief. Hier alvast de data.
Datum
Locatie
Adres
16 november
RSG Magister Alvinus
Almastraat 5, Sneek
17 november
Marne college
Schoolstraat 1, Bolsward
22 november
csg Bogerman
Hemdijk 2, Sneek
23 november
Nordwin college
Harste 2, Sneek
24 november
csg Bogerman Balk
Douwe Aukesstraat1, Balk
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Agenda september
6 september
Week 37
15 september
20 september
21 september
28 september
Week 42
24 oktober

OR vergadering op school – 19.30 uur
Start ouder-kindgesprekken
Schoolfotograaf
MR vergadering op school – 19.30 uur
Straatvoetbaltoernooi
Schoolkorfbaltoernooi
Start Kinderpostzegelactie
Herfstvakantie
VRIJ: Maandag na de herfstvakantie: omdat het
team een studiedag heeft, mogen de kinderen nog
een dagje thuisblijven

Prietpraat
Juf zegt: ‘Ik kan wel zien dat jij in groep 2 zit, je wordt steeds flinker.’ Antwoord: ‘Ja, flinker op de Blinker.’

Met vriendelijke groeten,
mede namens het team van De Blinker,
Akkelien Schipper
Greetje Veenstra, greetje.veenstra@gearhing.net, directeur onderwijsteam 6
Akkelien Schipper, akkelien.schipper@gearhing.net, locatiecoördinator (waarnemend) De Blinker

