Bij deze alweer het derde nieuwsblaadje van dit schooljaar. De zomer is nu echt voorbij! De mooie
gekleurde bladeren liggen nog op het schoolplein en het duurt niet lang meer dan zijn alle bomen
kaal. Maar wat hebben we het getroffen met de herfst. We hebben bijna nog geen dagen gehad dat
de kinderen in de pauzes binnen moesten blijven vanwege het weer. Heerlijk om tijdens de
schooldag even je benen te strekken, te rennen een spelletje te doen en frisse lucht op te snuiven.
De pauzes zijn ook vanuit sociaal emotioneel oogpunt een belangrijk onderdeel van de schooldag en
favoriet bij veel kinderen!
Even een terugblik:
 Wandelen in de natuur:
Team, leerlingen en medewerkers van It Fryske Gea zijn erg enthousiast over deze unieke
samenwerking! Bij de herfstwandeling stond het thema paddenstoelen centraal. De groepen
hebben een champignon kweekbak cadeau gekregen!
 Ouderavond Integraal Kind Centrum:
Wat fijn dat er zo’n grote opkomst was op de voorlichtingsavond over de samenwerking
tussen BSO, kinderopvang, peuterzaal en de basisschool. Bijzonder om te zien hoe natuurlijk
het proces van samenwerking verloopt en hoe we allemaal overtuigd zijn dat we elkaar
kunnen versterken door samen te werken. Een mooi voorbeeld is deze ouderavond, maar er
liggen nog meer ideeën en plannen waarbij we van elkaars expertise gebruik kunnen maken.
 Schoolschaatsen:
De kinderen hebben al weer 4 lessen gehad ( eigenlijk 3 want de tweede les is niet
doorgegaan omdat de bus halverwege de rit stuk was) We zijn heel blij dat de ijsclub ons
ieder jaar deze lessen aanbiedt. Nu maar hopen op echt winterweer zodat we veel kunnen
schaatsen op het water rondom Earnewâld.
 Juf Nel heeft van de Arbo- arts het advies gekregen om voor halve dagen te gaan werken.
Binnenkort begint de revalidatie om de pijn in rug, nek, armen en benen te reduceren. We
hopen dat juf Nel hier heel veel baat bij heeft. Juf Jessie kan gelukkig ook voor een langere
periode iedere dag komen om het werk van juf Nel over te nemen. We wensen juf Nel veel
sterke.
 Juf Nynke en haar man waren blij verrast met alle gelukwensen in de vorm van kaarten en de
cadeautjes van de groep. Deze week was het “showtime” in alle groepen van baby Doutzen.
 De picknicktafel die we hebben besteld als cadeau van het bouwbedrijf zetten we het
volgende voorjaar in elkaar. De oude is nog even door een aantal ouders opgeknapt en kan
deze winter nog worden gebruikt.
 De oproep voor vrijwilligers om te werken met kinderen die wat extra ondersteuning of
uitdaging nodig hebben is zeer succesvol geweest. We hebben nu in ieder geval vier
vrijwilligers die wekelijks met de kinderen gaan werken. Ook doen we regelmatig een beroep
op vrijwilligers voor een klusje in en rondom de school. Pake Wander Toering spant hierbij
de kroon. In de herfstvakantie heeft hij een nieuwe knikkertegel in het plein geplaatst en uit
eigen beweging ook nog even het plein helemaal opgeruimd! Hartelijk dank daarvoor!







Wat een gezellige drukte bij de afsluiting van de kinderboeken week. Zoveel enthousiaste
kinderen, ouders en grootouders in school om alle spullen te bekijken die de kinderen
hadden gemaakt voor het thema: voor altijd jong! Juist vanwege dit thema was het ook
prachtig dat verschillende grootouders hun eigen jeugdverhaal konden vertellen in de
groepen. Op facebook, klasbord en website staan de foto’s van deze gezellige avond.
De oproep van Tamara Westerveen om een groepje samen te stellen van kinderen die
belangstelling hebben voor blokfluitlessen is gelukt. Er komen twee groepen van drie
leerlingen die blokfluit les krijgen van een docente van de muziekschool. De lessen zijn op de
donderdagmiddag na schooltijd in het lokaal van juf Grietje.
Van het luizenteam kreeg ik bericht dat het goed gaat en dat er geen luizen waren bij de
herfstcontrole. Maar…..het blijft belangrijk om de hoofden van de kinderen steeds te
controleren. Wat er deze week niet zit, kan er de volgende week wel zijn. Middelen helpen
vaak niet, maar goed kammen wel! Na de kerstvakantie is er weer controle. Mochten er in de
tussentijd wel luizen zijn, dan zou het erg fijn zijn als u dit zo spoedig mogelijk meldt op
school. Ouders kunnen dan gewaarschuwd worden om vaker te controleren.

Vooruit kijken:
 Op 11 november gaan we samen ontbijten op school. We beginnen met het ontbijt om 8.20
uur, dus iets eerder naar school die dag en met een lege maag. Voor een ontbijt wordt
gezorgd.
 Op 16 november om 8.30 uur komt de schoolfotograaf. Denkt u om vrolijke kleding? Jongere
niet schoolgaande broertjes/zusjes kunnen ook op de foto. Ze moeten dan om 8.30 uur
aanwezig zijn en komen als eerste aan de beurt samen met grotere broers/zussen.
 Wat mochten we veel gevulde schoenendozen ontvangen voor de actie schoenendoos van
Edukans. Op vrijdag 18 november worden de gevulde dozen naar Kollum gebracht voor
verzending. Zijn er twee personen die op donderdag 17 november van 13.00-14.00 uur de
dozen met mij willen controleren? Graag opgave via de mail: info@frankeskoalle.nl
 Op 21 november houden bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad een zakelijke
ouderavond. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
 28 november is er voor de ouders van peuters en groep 1-2-3 een knutselavond in de school.
Via klasbord en mail wordt u op de hoogte gehouden van tijd en plaats.
 Op maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De peutergroep viert dit samen met
groep 1-2-3. De midden- en bovenbouw vieren dit in eigen groep. Groep 1-2-3 is na de
viering vrij. De andere kinderen gaan gewoon tot 14.00 uur naar school.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag!
Hartelijke groet,
Anke Haanstra Kloosterman
Tel: 0511 539509
Mail: info@frankeskoalle.nl
óf gewoon even langskomen!

