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Woensdag 16 februari 2022
Rijders schoolschaatsen gezocht
Op dinsdag 1 maart begint voor de groepen 5 tot en met 8 het
schoolschaatsen in Leeuwarden. We komen nog wel rijders tekort.
Daarom via deze nieuwsbrief nogmaals de vraag of er ouders zijn
die kunnen rijden op één van de volgende dinsdagen: 1, 8, 15 of
22 maart. De kinderen schaatsen tussen 10.05 uur en 10.50. Het
vertrek is om 9.15 en rond 11.45 uur zijn we weer terug bij school.
Voor alle keren komen we nog rijders tekort. Hebben we niet
genoeg rijders, dan kunnen we helaas niet schaatsen. De tijden zijn
wel iets gewijzigd. Als dit een probleem is voor de ouders die zich
inmiddels hebben opgegeven, dan kan dit aan school worden
doorgegeven. Horen wij niets dan gaan we er vanuit dat de
opgegeven rijders ook daadwerkelijk rijden. Hieronder nog enige
informatie vanuit de Elfstedenhal.

Info voor ouders (Schoolschaatsen)
Binnenkort doet uw kind mee aan de lessen Schoolschaatsen in de Elfstedenhal! Dit jaar zit de
schaatshuur weliswaar inbegrepen bij de prijs, maar we merken dat het voor kinderen die zelf schaatsen
hebben natuurlijk fijner schaatsen op hun eigen schaatsen. Deze schaatsen moeten wel geslepen zijn (na
natuurijsgebruik zijn ze zéker bot). Wilt u hier aan denken? Voor aanvang van de les ‘snel even slijpen’ lukt
ons niet.
Kinderen krijgen van ons een haarnetje en een helm op; dit is veiligheid technisch bij ons verplicht. Een
eigen helm meenemen, zoals een ski-/fietshelm, is prima (er hoeft dan geen haarnetje van ons onder
natuurlijk). Ook het dragen van handschoenen hoort hier bij!
En tenslotte; als u als begeleider mee bent, vragen we assistentie bij het aandoen van de schaatsen en bij de
afsluitende les ook wat hulp bij hand en spandiensten. Als de les gestart is, mag u als begeleider aan de
buitenzijde van de baan mee schaatsen. Handschoenen en een helm (indien voorradig; leerlingen gaan
voor) zijn ook daar verplicht.
We wensen uw kind plezierige lessen toe!
Team Schoolschaatsen Elfstedenhal

Oproep nieuw MR-lid
Na de zomervakantie verlaat Pieter van der Valk de medezeggenschapsraad (MR) en daarom zijn
we op zoek naar een ouder die deze plek over wil nemen. De MR vergadert zo’n zes keer per
schooljaar en bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De twee ouders vertegenwoordigen alle
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ouders van school en de twee teamleden het personeel. Tot de taken van de MR behoren onder
andere meedenken, adviseren en meebeslissen over alle schoolse zaken. De MR heeft advies- en
instemmingsrecht ten aanzien van het beleid van school en fungeert daarnaast als klankbord van
de directie. Heeft u belangstelling om in de MR plaats te nemen, dan kunt u dit melden bij één van
de huidige MR-leden of bij ondergetekende.
Tijdelijk extra formatie
In overleg met het bestuur krijgen we tijdelijk extra formatie. Deze formatie gebruiken we om op
maandag- en vrijdagochtend groep 3 en 4 te kunnen splitsen. Op deze manier kunnen we beide
groepen net even wat extra aandacht geven. Op maandagochtend is juf Liesbeth er dan en juf
Annet op vrijdagochtend. We starten hiermee op vrijdag 4 maart en het duurt, in eerste instantie,
tot de meivakantie.
Coronamaatregelen
Over een week zijn de meeste coronamaatregelen verdwenen. Dit geldt ook voor school en dat
betekent dat ouders ook weer zonder beperkingen de school in mogen. Voor de ouders van groep
1/2 geldt dat we terug naar eerdere afspraken gaan en dat de kinderen op maandag en donderdag
naar binnen gebracht mogen worden.
Van de OR: Kledinginzamelactie Bag2School
Het ophalen van het oud papier is helaas gestopt, de
ouderbijdrage vangt deze inkomsten op. Als OR denken
wij dat het goed is om ook op een andere manier wat extra
geld binnen te krijgen! En zo kwamen wij bij het
kledinginzamelingsactie van Bag2School. Bag 2 School is
een internationaal bedrijf met een groene kijk op de
maatschappij. Door het recyclen van kleding, gaat de
omzet voor het grootste deel naar scholen, instellingen en
verenigingen.
Maandag 28 maart komen ze naar de Paadwizer om de
zakken met kleding op te halen. Nadat ze de kleding
hebben opgehaald wordt de kleding gewogen in het pakhuis en op vrachtwagens geladen voor
export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs
en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als
kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van
bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel.
Wij verwachten dat iedereen wel kleren in de kast heeft hangen die we al jaren niet meer hebben
gedragen! In een wereld van snelle mode hebben we vaak enorm veel spullen. Tijdens het project
Plastic Soep gaan met elkaar kleding inzamelen! Vraag je familie, buren en kennissen of ze nog
oude kleding hebben. Sjouwen, slepen en sleuren met die zakken: hoe meer volle zakken van 5 kilo,
des te meer geld er in het laatje voor de school komt. Bag2School betaalt 0,30 euro per kilo! Samen
dragen we bij aan het hergebruik van kleding, een mooie groene gedachte passend bij het project
Plastic Soep!
Snelheid in dorp
Vanuit het dorp is de klacht gekomen dat er met name op de Horstweg vaak te hard wordt gereden
en dat dat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Via deze nieuwsbrief daarom de vraag om hier, bij
het halen en brengen van de kinderen, om te denken en zo ongelukken te voorkomen.
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Kaatsclinic
Op donderdag 10 maart wordt er voor de groepen 3 tot en met
8 een kaatsclinic gegeven. Leuk om op een speelse manier
kennis te maken met deze echte Fryske sport.
NL-Doet
Op vrijdag 11 maart doen we mee met NL-Doet. We gaan deze
dag tussen 15.00 uur en 17.00 uur in en rond school verschillende klussen doen. Meer informatie
over deze dag krijgt u te zijner tijd.
Rapport en gesprekken
Het rapport komt vrijdag mee naar huis. U kunt zich inmiddels via Parro inschrijven voor de
oudergesprekken in de week na de vakantie.
Vakantie
Volgende week is het voorjaarsvakantie. Lekker even uitwaaien! Alle kinderen zijn komende vrijdag
om 12.00 uur uit. Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst! Hieronder nog informatie over de
actie ‘Help pake en beppe de vakantie door’.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
Februari
18
Rapport mee
21-25 Voorjaarsvakantie
28
Oudergesprekken
Maart
1-4
1
1
8
10
11
14
15
22
23
25
28

Oudergesprekken
Luizencontrole
Schoolschaatsen (groep 5-8)
Schoolschaatsen (groep 5-8)
Kaatsclinic
NL-Doet
Start project ‘Plastic soep’
Schoolschaatsen (groep 5-8)
Schoolschaatsen (groep 5-8)
Ouderavond
Afsluiting Project
Kleding van actie wordt opgehaald
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Help Pake & Beppe De Vakantie Door,
gaat door!
En wel van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 februari. Musea in heel Friesland
openen dan hun deuren speciaal voor kinderen. Er worden allerlei leuke
activiteiten georganiseerd. En kinderen hebben gratis entree ‘op vertoon’ van
een volwassene. Dus niet alleen je pake en beppe mogen mee, ook je ouders,
oom of tante! Ook voor hen hebben de musea van alles leuks in petto.
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