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Regioskoalle de Greidefûgel

vrij 10 sept. margedag lln. vrij

13 t/m 15 sept. groep 7/8 op
schoolkamp 

13 sept. groep 1 t/m 6
schoolreisje 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Hierbij de eerste nieuwsbrief van Regioskoalle de Greidefûgel. We hopen dat jullie allemaal lekker in
de vakantiemodus zitten. Via deze weg willen we jullie toch alvast over een aantal zaken informeren
die wellicht handig en leuk zijn om te weten. 

Mochten er vragen zijn, stel deze gerust. We hebben een nieuw mailadres als school
(degreidefugel@gearhing.net). De mailadressen van de leerkrachten zijn gelijk gebleven.
(naam.achternaam@gearhing.net)

We wensen iedereen een hele mooie en fijne vakantie toe en hopen jullie de 23e allemaal in goede
gezondheid weer terug te zien!

Team de Greidefûgel

AGENDA:

ma 23 aug. 1e schooldag 

DEGREIDEFUGEL@GEARHING.NET 0517-341998/ 06-10522807



VAKANTIE EN MARGEDAGEN
Aan het begin van het schooljaar ontvangen jullie een schoolkalender met alle data en belangrijke informatie.

Wel willen we alvast met jullie de vakantie en margedagen communiceren, zodat iedereen hier rekening mee

kan houden. 

Binnen de normen en regels die er zijn hebben we gekeken wat nodig is voor het team om de nieuwe school

neer te zetten; momenten van scholing, teamvorming en overleg. We hebben geprobeerd dit zoveel mogelijk

op wisselende dagen te doen en te kijken of het aansluitend op lange weekenden kan.

De Greidefûgel

Peuters 
De voorbereidingen om het gebouw klaar voor de peuters te maken zijn in volle gang.  De

peuterochtenden zijn vastgesteld op dinsdag en donderdag. Vanuit de aanmelding die er zijn, ging bij

de meeste ouder daar de voorkeur naar uit. Deze peuterochtenden zullen van 8:15 uur tot 12:15 uur zijn.

De peuters nemen zelf fruit en drinken mee voor de pauze. 

De eerste peuterochtend zal 7 september zijn. KidsFirst neemt met de betreffende ouders contact op

om iedereen verder te informeren.  

Mocht jullie peuter daarna naar Mantgum moeten voor de opvang, laat het ons dan even weten. We zijn

aan het kijken hoe we dit kunnen oplossen met vervoer. Om te kijken wat mogelijk is, is het voor ons

handig om te weten om hoeveel kinderen het gaat. 

Mochten broers/ zussen naar school moeten, dan zijn zij uiteraard ook welkom op school vanaf 8:15 uur

en hoeft er niet twee keer gereden te worden. 



Gym, HVO/ GVO, muziek/ drama
De kinderen hebben volgend jaar op woensdag gym. Meester Kees verzorgt de gymlessen. Hij is één van onze

vakleerkrachten gym binnen OT-Noord. Het is gelukt om dit jaar in drie groepen te gymmen. De gymlessen zijn

in de zaal van Easterlittens, voor vervoer zorgt de gemeente. Dit geldt voor het gehele schooljaar. 

Gymtijden:

8:45 uur - 10:00 uur onderbouw

10:00 uur - 11:00 uur middenbouw

11:00 uur - 12:00 uur bovenbouw

Op dinsdagochtend komt Wytske Hoekstra in de bovenbouw voor de HVO lessen. De kinderen van Jorwert

kennen Wytske al, zij gaf op de Krunenstrobbe de HVO lessen. Ze zal dit in twee groepen gaan doen. Een groep

om 8:45 uur en om 9:30 uur. 

De GVO lessen in de middenbouw worden door Sybrig Bethlehem gegeven op de donderdag. Dit zal om de

week zijn op donderdagmiddag.  

Dinsdagmiddag hebben alle groepen muziek of dramalessen van een vakdocent. Juf Sepkje Tamminga geeft de

muzieklessen, de dramalessen worden gegeven vanuit Kunstkade

Verhuizen 
Wie  woensdag of donderdag in school is geweest zag een enorme verhuizing van spullen en materialen. Vorige

week donderdag en vrijdag is er veel opgeruimd en ingericht. Helemaal klaar zijn we nog niet, maar het meeste

werk is gedaan en veel staat al op de juiste plek. Deze week worden de nieuwe schuifwanden geplaatst, wordt

er een mooie leeshoek gecreëerd en daarna kunnen ook de schilders los. De 23e zijn we er dan helemaal klaar

voor en komen de kinderen in een mooi ingericht en fris schoolgebouw.

Maar nu eerst vakantie!

BSO/ VSO
Op maandag, dinsdag en donderdag kan er op school gebruik worden gemaakt van de BSO. Wanneer

er op de andere dagen BSO nodig is, kunnen de kinderen naar Mantgum. Ook hier zal KidsFirst contact

met jullie over opnemen. 

We gaan ook kijken of het lukt om de voorschoolse opvang op deze dagen op onze eigen school te

realiseren. Wanneer jullie daar gebruik van willen maken, geef dit dan aan bij KidsFirst. 

Een hele fijne zomervakantie!

team de Greidefûgel

Naam school 
Vorige week dinsdag werd de naam van onze school onthuld; De Greidefûgel. Bedenker van de naam is Yonina

v.d. Heide, ouder en mr-lid van de school in Baard. Voor wie niet bij de onthulling kon zijn een korte

samenvatting van de onderbouwing. De commissie bestaande uit Gjalt v.d. Hem, Harry Kaspers, Els v.d. Wal en

Tine Folkerts hebben zich over de ingezonden namen gebogen en voor deze naam gekozen, omdat de

achterliggende gedachte erg aansprak. 

De greidefûgel staat voor de omgeving waarin de kinderen hun onderwijs krijgen. We willen er op uit, we gaan

de greide in. Daarnaast worden de kuikens van de greidefûgels alleen groot, wanneer zij in een veilige

omgeving op kunnen groeien, kunnen leren en ontdekken. Als school willen we dit ook. Een veilige omgeving

bieden om vervolgens de wereld in te gaan en uit te vliegen. Net zoals de kuikens zullen doen. Jouw wereld

begint hier! Tot slot zijn er allemaal verschillende greidefûgels, ook alle kinderen zijn verschillend. Samen

groeien we op in een prachtige omgeving waar iedereen gehoord en gezien wordt, net zoals dat met de

greidefûgels gaat. Via deze weg willen we de naamcommissie nogmaals bedanken. 


