Nieuwe Wrâldpoarters
In groep 1a heten we Noa en Youri de Boer van harte
welkom en in groep 1b Alexander Postma en Marten
de Haan. We wensen jullie een fijne schooltijd toe op
de Wrâldpoarte!

oktober 2017
Een nieuw seizoen. De herfst is begonnen! Buiten en
ook binnen in de school is er steeds meer te zien van en
over de herfst.

Even voorstellen…..

Hallo! Mijn naam is Myrthe Geerligs, ik ben 18 jaar en
ik woon in Burgum. In mijn vrije tijd ga ik graag
winkelen of spreek ik af met
vriendinnen. Ik studeer aan de
Pabo in Leeuwarden op Stenden
Hogeschool. Ik ben tweedejaars
studente en kom dit schooljaar
stagelopen op CBS De
Wrâldpoarte. Op dinsdagen ben ik
te vinden in groep 3 bij juf
Liesbeth en op woensdagen in
groep 1/2b bij juf Gerda. Ik hoop er een leuk en
leerzaam schooljaar van te maken!
Groetjes Myrthe!

Luizencontrole
Helaas zaten er tijdens de laatste controle op 6
september luizen en neten in de haren van de
kinderen. Na de herfstvakantie, op 1 november, vindt
de volgende controle voor de hele school plaats.
Ps. Als uw kind een nieuwe luizenzak nodig heeft, kan
deze voor € 2,00 op bij de leerkracht gekocht worden.

KiVa
Procedure verlofaanvraag
We zijn begonnen met thema 1: Iedereen verdient
respect!
De eerste KiVa regel is:
We doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar
met respect.

Wanneer uw kind verlof nodig heeft voor het 40 of 50
jarig huwelijk van grootouders, voor het huwelijk van
ouders, een familielid, of voor………. Wilt u dit verlof
dan ruimschoots van te voren aanvragen? Wettelijk
gezien moet een verlofdag minimaal 8 weken van te
voren worden aangevraagd.
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op 10 oktober, van 13.10 – 14.00 in de bibliotheek.
Welke 2 ouders willen met ons meefietsen naar
Burgum? Wanneer u mee wilt fietsen, kunt u dit
aangeven bij de leerkrachten van groep 7 en 8.
Op 13 oktober, van 13.00 – 14.00 uur sluiten we de
Kinderboekenweek af met een boekenmarkt voor alle
kinderen. Kinderen kunnen boeken kopen en
verkopen voor € 0,50 of € 1,00 per stuk. Ouders zijn
hierbij ook van harte welkom!

Kinderpostzegels
Vanaf 27 september gaan onze leerlingen op pad voor
de Kinderpostzegelactie. Ze komen op voor kinderen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor
kinderen door kinderen!
Ze verkopen onder andere vrolijke Jan, Jans en de
kinderen-zegels en –kaarten, grappige
Buurman&Buurman-pleisters
en een stoere powerbank. U
koopt toch ook?
#kinderpostzegels

De dag van de duurzaamheid
Op dinsdag 10 oktober is het de dag van de
duurzaamheid. In de groepen 7 en 8 zal hier aandacht
worden besteed.

Tijdens de Kinderpostzegelactie 2017 gaan duizenden
schoolkinderen in heel Nederland op pad om zich in te
zetten voor een goed thuis voor kinderen. Het doel is
om 400.000 van deze kinderen te helpen, kinderen
die:


niet meer bij hun ouders kunnen wonen



opgroeien in een arm gezin



met hun moeder of ouders in de opvang wonen

Schoolvoetbal

Spreekuur
Maandag 2 oktober van 16.00 – 17.00 uur is er voor
alle groepen het maandelijkse spreekuur. Wanneer u
een vraag heeft of iets wilt weten kunt u altijd een
afspraak maken met de leerkracht van uw kind(eren).
Omdat de contactavond waarin u informatie krijgt
over het wel en wee van uw kind nog even op zich laat
wachten, vragen we u om hier gebruik van te maken!
Ook buiten het spreekuur om bent u natuurlijk altijd
van harte welkom.

De komende weken kan er weer volop gevoetbald
worden. Op 11 oktober is er een
schoolvoetbaltoernooi voor de kinderen uit groep 5
en 6. Welke ouders kunnen meerijden naar het
voetbalveld? U kunt zich aanmelden bij meester
Weinyk of juf Gretha.
Op 18 oktober is er schoolvoetbal voor de meiden van
groep 7 en 8. Welke ouders kunnen met ons
meefietsen? Aanmeldingen hiervoor kunnen gedaan
worden meester Weinyk en juf Gretha. Op 1
november is er schoolvoetbal voor de jongens van
groep 7 en 8. Ook hier kunnen ouders die mee willen
fietsen zich aanmelden bij meester Weinyk of juf
Gretha. We hopen dat deze middagen fijne sportieve
middagen mogen zijn! De informatie voor deze
toernooien ontvangt u nog. De toernooien vinden
plaats in Burgum.

Staking in het onderwijs
Op 5 oktober, de dag waarop gestaakt wordt in het
basisonderwijs, is ook onze school gesloten.

Kinderboekenweek
Van 4 – 15 oktober is het Kinderboekenweek! Dit jaar
is het thema:

Op 4 oktober wordt deze speciale week geopend voor
de kinderen in het speellokaal.
De kinderen van groep 8 brengen een bezoek aan de
bibliotheek in Burgum en maken daar kennis met de
kinderboekenschrijfster Manon Sikkel. Dit bezoek is
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Contactmiddagen/avonden voor de groepen 1
t/m 8

Medezeggenschapsraad en Adelingsraad
In de medezeggenschapsraad zijn de volgens ouders
vertegenwoordigd;
Jan de Boer – voorzitter – tel. 522249, Therèse
Meindertsma en Haaije Otten. Namens het personeel
zitten juf Annie, juf Tessa – secretaresse – en juf
Gretha in de MR.
De schoolraad heeft een nieuwe naam gekregen;
Afdelingsraad. In de Afdelingsraad zitten Susie de
Vries Bouma – voorzitter – tel. 06 34180308, Jaap
Bosma, Anneke Timmermans – secretaresse – en
Gerrit van der Bij.

Nu we op school andere schooltijden hebben, het 5
gelijke dagen model, willen we dit ook doorvoeren in
de contactmomenten die er zijn met de ouders. Naast
de contactavonden zullen er ook contactmiddagen zijn
welke starten vanaf 15.00 uur. Op maandag 16
oktober, dinsdag 17 oktober en op donderdag 19
oktober zijn er contactmiddagen/avonden voor alle
groepen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Actie Schoenmaatjes

BSO Kinderwoud
Op donderdag 19 oktober start de Actie
Schoenmaatjes van Edukans. Als Schoenmaatje mogen
de kinderen een schoenendoos vullen met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. De
schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen in
Malawi, Moldavië, Albanië, Oeganda, Irak en Kenia.
We hopen dat jullie meedoen!

We willen u nog een keer attenderen op de Buiten
Schoolse Opvang die op school geboden wordt door
Kinderwoud. Aukje de Jong is hier de begeleidster.

Bibliotheek moeder/vader gevraagd
Op de donderdag kunnen de kinderen gebruik maken
van de schoolbibliotheek. Welke ouder(s) kunnen
Nieske van der Laan, Trientsje Smedes en Elly
Timmermans komen versterken? De bibliotheek is om
de 2 weken geopend. Hebt u belangstelling? Verdere
informatie kunt u bij één van deze ouders krijgen of
op school.

Korfbal clinic
Door de korfbalvereniging V & V wordt tijdens de
gymnastieklessen, voor groep 3 en 4, in oktober een
clinic verzorgd! Hartelijk dank hiervoor.

Naschoolse activiteiten in november

Op 19 oktober krijgen de kinderen een folder mee
met uitleg over de actie en een machtigingsformulier.
De schoenendozen en machtigingsformulieren kunnen
t/m 16 november ingeleverd worden in de eigen
groep. Het machtigingsformulier graag apart
inleveren, dus niet in de schoenendoos stoppen of
erop plakken. Wie thuis geen geschikte schoenendoos
heeft, kan een doos ophalen bij juf Anneke in het
lokaal van groep 8. Meer informatie staat
op www.edukans.nl/schoenmaatjes.
Op vrijdagmiddag 17 november worden de
schoenendozen naar Kollum gebracht. We zoeken nog
één of twee rijders die de schoenendozen weg willen
brengen. Aanmelden mag via de mail of telefoon.
Alvast bedankt hiervoor!

In november gaan er twee naschoolse activiteiten
plaatsvinden, Dans voor groep 7 op de dinsdagen 31
okt, 7, 14, 21 en 28 november en de laatste keer zal
zijn op 5 of 12 december, van 14.15 – 15.15 uur.
Kinderen uit groep 7 kunnen zich hiervoor opgeven bij
hun leerkracht.
Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 november zal er
EHBO zijn voor de kinderen uit groep 8. Deze activiteit
is van 14.30 – 16.00 uur. De kinderen kunnen zich
opgeven bij hun juffen.
Je opgeven voor één van deze twee activiteiten
betekent dat er op je gerekend wordt!
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Bijlages
In de bijlages vindt u nieuws van;
-De bernetsjerke in Garyp.
-Informatie van CSG Liudger

Herfstvakantie
Tot slot wensen we u van 23 t/m 27 oktober een

Noteert u alvast





Spreekuur 16.00 – 17.00 uur
- 6 nov
(hiervoor graag een afspraak maken)
Vergadering MR/SR
- 13 nov
Voorlichting voor ouders op het Liudger
- 22 nov

Met vriendelijke groet, namens het team,
Anna Doornbos en Anja Algra
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