NOVEMBER

2021/

JAARGANG

1

/

NUMMER

6

NIEUWSBRIEF
Regioskoalle de Greidefûgel

AGENDA:
woensdag 17 nov.
lln. vanaf 12:00 uur vrij

dinsdag 23 nov.
19:30 uur informatieavond

donderdag 2 dec.
Kunstkadeactiviteit 5-6

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),

vrijdag 3 dec.
Sintfeest tot 15:15 uur!

Na een mooie herfstvakantie zijn we volop gestart met nieuwe
thema's en zijn we inmiddels alweer twee weken verder. Hoog tijd

donderdag 23 dec.
Kerstfeest (meer info volgt)

om een nieuwsbrief de deur uit te doen, want we hebben best
wat te vertellen.

Binnenkort gaat de activiteitencommissie om tafel om samen na
vrijdag 24 dec.

te denken over bijv. Kerst, want ook dat schiet al aardig op.

Kerstochtend lln. 12:00 uur

Daarover dus binnenkort ook nieuws. We houden jullie op de

vrij!

hoogte.

25 dec. t/m 9 jan.

We hopen jullie voor nu eerst voldoende te hebben geïnformeerd.

Kerstvakantie

Vragen? Vraag!

We wensen jullie een heel fijn weekend toe!
Team de Greidefûgel

DEGREIDEFUGEL@GEARHING.NET

0517-341998/ 06-10522807

De Greidefûgel
VERKEERSVEILIGHEID
Eerder hebben we al een bericht gedaan via Parro over het stukje verkeersveiligheid. Bij het brengen/ halen
van school is het erg druk met auto's en er is niet veel ruimte. We hebben toen gevraagd, in ieder geval niet
meer te draaien op de oprit van school. We zijn blij dat daar zo goed gehoor aan wordt gegeven. De
leerkrachten proberen waar het kan ook met parkeren rekening te houden. Dat zou het al een stukje veiliger
moeten maken. Mooi zou ook zijn wanneer we zoveel mogelijk op één kant parkeren.

We hebben ook geluiden binnen gekregen dat kinderen niet altijd heel veilig fietsen, dat er wordt geslingerd
en niet altijd goed opgelet. Dit is met de kinderen in de kring besproken. In de kring gaven kinderen aan dat
soms vlak naast hen wordt gereden bij het inhalen. Misschien is het echt zo, misschien valt dat mee. De
kinderen ervaren het in ieder geval wel als vervelend. Vraag dus vanuit de kinderen om bij het inhalen dat
ruim te doen. Zij hebben toegezegd handen aan het stuur te houden en niet meer zo te slingeren.

Kinderen mogen nu ook pas fietsen wanneer ze op de weg zijn en niet op het schoolplein. Zo kunnen de
kleinere kinderen rustig over het plein lopen.

Afgelopen week kwam de wethouder langs. Ook met haar is dit probleem besproken en in de gemeenteraad
is het onderhoud aan de orde geweest. Inmiddels hebben we vernomen dat het onderhoud van de weg
tussen Jorwert en Baard in het tweede kwartaal van 2022 zal plaatsvinden.

De spandoeken zijn losgewaaid tijdens de herfstvakantie. We hebben ze daarom weggehaald. We zijn aan
het nadenken over een decembermaand-versie en/ of andere alternatieven. Ideeën en suggesties zijn
welkom.
We hopen zo de veiligheid weer een klein beetje verbeterd te hebben, het blijft een aandachtspunt.

NIEUWE GEZICHTEN
Na de herfstvakantie is

Lavende bij

Bij de

fam. Valk is er

Binnenkort komt

Vince bij ons

op school te proefdraaien in

ons in groep 7 gestart. Eerst even

gezinsuitbreiding. Femke en Mirthe

groep 1. Leuk dat je even bij

proefdraaien, maar nu vast en daar

zijn de grote zussen geworden van

Dex Albert Yge Valk. Alles gaat goed

ons komt kijken Vince!

zijn we erg blij mee. Welkom Lavende!
we hopen dat je hier een hele mooie,

en de zussen zijn natuurlijk super trots

leerzame en fijne tijd zult hebben.

op hun broertje. Gefeliciteerd!

De Greidefûgel
OPROEPJE

VERZOEKJE

Wie oude houten klompen heeft

De willen om 8:30 uur met de lessen

en die niet meer hoeft te

beginnen, dus graag op tijd op school

gebruiken, we willen ze graag

zijn.

hebben. Het is wel echt hebben,
niet lenen.

LET OP!

DE TOCHT

Sint is druk druk druk in december,

Houd het nieuws goed in de gaten,

maar we hebben een moment kunnen

want de kaartverkoop van de

vinden waarop hij op de Greidefûgel

beleefmusical 'de Tocht' gaat van

kan zijn. Vrijdag 3 december kan hij 's

start en daar zal op een

middags op school zijn. Alle kinderen

spectaculaire manier aandacht voor

zijn dan wel iets later uit, namelijk

gevraagd worden. Een aantal

15:15 uur. We hopen dat dit niet

kinderen van onze school zal daaraan

teveel problemen oplevert in jullie

meewerken. Kun je een (beetje)

agenda's.

schaatsen en ben je vrijdag 12 nov.
van 15:15 uur tot uiterlijk 18:30 vrij, dan
mag je je nog aanmelden om ook

SCHOOLVISIE IN BEELD

mee te doen.

eigen omgeving
bij de boer op bezoek in Jorwert

bewegend leren
tijdlijn van de geschiedenis na de tweede wereldoorlog
je mag zijn wie je bent
en dat geldt natuurlijk ook voor
de juffen ;)

