Oan de âlders/ fersoargers. Aan de ouders/verzorgers.
Deze keer een tweetalige nieuwsbrief. We zijn gewend dat nieuwsbrieven afwisselend in het Frysk en
in het Nederlands geschreven worden. Omdat we weten dat sommige ouders de Fryske taal nog niet
genoeg beheersen om de nieuwsbrief in het Frysk te begrijpen, zullen we de komende tijd de Fryske
nieuwsbrief ‘ondertitelen’ in het Nederlands. We horen graag wanneer het zover is dat dit niet meer
nodig is.


Sinteklaas en syn Pieten komme moandei 4 desimber op skoalle. De pjutten en bern fan de
ûnderbou kinne gewoan yn de klasse brocht wurde. Der is dizze moarn gjin kofjedrinken. De
âlders kinne mei de bern Sinteklaas binnenhelje. Bern dy’t hjir noch wat muoite mei hawwe
meije gewoan yn skoalle bliuwe. Der bliuwt yn elts gefal ek ien fan de liedsters binnen. De
bern fan de midden- en boppebou kinne de surprises yn de groep bringe en geane dêrnei
wer nei bûten om’t we meielkoar Sinteklaas opwachtsje. Wa fan de âlders en fersoargers dit
meimeitsje wol, mei hjir gerêst efkes bybliuwe.
Sinterklaas en zijn Pieten komen op 4 december op school. De peuters en kinderen van de
onderbouw kunnen in de klas worden gebracht. Er is deze ochtend geen koffie voor de ouders.
Kinderen die alles nog wat eng vinden mogen binnen blijven. Er blijft ook een leidster binnen.
Kinderen van midden- en bovenbouw brengen deze dag de gemaakte surprises binnen en
wachten buiten op de komst van Sinterklaas en zijn Pieten. Ouders/verzorgers zijn ook
welkom om de Sint op te wachten.



Op 4 desimber komt Mare Kooistra út Garyp by ús yn groep 4. Mare hat fannemiddei al de
skoalle besjoen en kennismakke mei de juffen. Moandei docht se fuort mei oan de
Sinteklaasfiering. Wy hoopje dat Mare gau opnaam wurdt yn de groep en dat se har hiel gau
thúsfiele sil.
Op 4 december komt Mare Kooistra uit Garyp bij ons in groep 4. We hopen dat ze zich heel
snel thuis zal voelen!



Op woansdei 6 desimber binne de bern fan de ûnderbou frij. Juf Nel hat dan kursus ( BHV)
Der binne genôch marge oeren om de bern frij te jaan.
Op woensdag 6 december zijn de kinderen van de onderbouw de hele dag vrij. Juf Nel heeft
BHV cursus. De groep heeft voldoende marge uren voor een vrije dag.



Tinke jimme om it ynleverjen fan de briefkes foar de krystkuier? Jimme meije ek op de mail
sette mei hoefolle jimme meidwaan wolle ( info@frankeskoalle.nl)
Denkt u aan het inleveren van de briefjes voor de kerstwandeling? U kunt zich ook opgeven
via bovenstaand mailadres.



Op 12 desimber is der troch de fakbûnen en de P.O. rie wer in staking útroppen foar it
primair en spesjaal primair ûnderwiis. As der net mear jild frij komt foar it ûnderwiis en as de

wurkdruk net ferlege wurdt, dogge de learkrêften en de direksje fan de Master Frankeskoalle
mei oan de staking en sil de skoalle ticht wêze. Jo krije hjir noch nijer berjocht oer.
Op 12 december is er door de vakbonden en de PO raad weer een stakingsdag uitgeroepen.
Als er niet meer geld vrijkomt voor het onderwijs en als de werkdruk niet wordt verlaagd dan
doen onze leerkrachten en directeur mee aan de staking. De school is dan dicht. U krijgt hier
nog een schrijven over.


Tiisdei 19 desimber sille de bern fan groep 3 o/m 8 noch in kear te reedriden nei de Iishal yn
Ljouwert. Tinke jimme oan moffen, mûtse, redens as jild om redens te hieren?
Dinsdag 19 december gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 nog een keer schaatsen in
Leeuwarden. Denkt u om wanten, muts, schaatsen of geld om schaatsen te huren?



Tongersdei 21 desimber fiere we it krystfeest. Alle bern komme middeis om 12.00 oere út
en wurde om 17.00 oere wer op skoalle ferwachte foar in krystbuffet. Om 18.30 oere wurde
dan de minsken ferwachte dy’t de krystkuier rinne wolle. Wy soene jûns nei de kuier graach
wat spontane help hawwe fan âlders om alles wer op te romjen. De bern moatte op freed
noch wer nei skoalle. Oer de klaaiing foar de krystkuier kinne jimme hjirûnder lêze.
Donderdag 21 december vieren we het kerstfeest. De kinderen komen om 12.00 uur uit en
worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor het kerstbuffet. Om 18.30 uur worden de
mensen verwacht voor de kerstwandeling. We zouden na de kerstwandeling graag wat
spontane hulp hebben van ouders om alles weer op te ruimen. De kinderen gaan de volgende
dag nog gewoon naar school. Het onderstaande bericht van de kerstcommissie gaat over de
kleding van de kinderen voor de kerstwandeling.

Kerst 2017
Alhoewel we het Sinterklaasfeest nog moeten vieren, toch alvast een mail over Kerst.
Dit jaar wordt er een kerstwandeling gehouden in het dorp. De kinderen hebben de
volgende rollen:

Myko
Skye
Germ
Tjoby, Wytske, Ids, Rob
Liselot, Suze, Sanne, Ada
Pieter, Wilem, Bertus
Elbrecht, Sonne, Ammarins

Groep 1/2/3
Jozef
Maria
Jozef
Herders
Engeltjes
3 wijzen
3 vertelsters

Elsa
Jan Willem
Roos, Sanne, Femke, Jildou, Mare
Hugo, Ruben, Wâte

Groep 4/5/6
Maria
Jozef
Engelen
3 wijzen

Fabiënne, Kristina, Marije, Sytske,
Manon gr. 8
Hidde, Rinze, Ihme, Idsard gr. 7
Reid, Berber, Amarins
Hessel, Lennard
Froukje

Stef gr. 5, Gjalt, Tigo
Jelte, Jarno, Jorrit, Tijn Tomas
Marije, Silke, Malin, Fardau,
Baukje
Reinder, Fenne

Engelenkoor
Bandleden
Fluitisten
Gastheren
Maria
Groep 7/8
3 wijzen
Herders
Dansende engelen
Gastheer en gastvrouw

We vragen de ouders om zelf de kleding te verzorgen. Er kan kleding gehuurd worden bij
Geartsje Duipmans Ljippenstâl 58 in Garijp. Telefoon 0511521393. Hoe eerder u bent hoe
meer keuze u heeft. U hoeft hier niet voor te betalen. De ouderraad betaalt de rekening.
Misschien is het wel handig dat de herders, vertelsters, enz. even met elkaar contact
opnemen m.b.t. de kleding. Natuurlijk kunt u ook zelf creatief aan de slag gaan met lappen,
oude gordijnen, dekens etc.
Zijn er nog vragen, neem dan gerust contact op met de leerkracht van de groep van uw kind.
Namens het team en de kerstcommissie van de Master Frankeskoalle,
Anke Haanstra Kloosterman

