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Ouderavond groep 8 vanavond 11 september
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van groep 8
uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze avond hoort u
allerlei specifieke informatie over de lesstof; de toetsen; het
Voortgezet Onderwijs e.d. We rekenen op uw komst! We beginnen
om 19.30 uur in het lokaal van groep 8, boven aan het eind van de
gang.

Inloopcafé dinsdag 19 september
Op dinsdag 19 september organiseren we voor alle ouders en
leerlingen een inloopcafé. Met deze inloop combineren we een
aantal activiteiten: de inloop en informatie voor en over de groepen
én de presentatie van de Oudervereniging; de medezeggenschapsraad en de Schooladviescommissie. Deze geledingen organiseerden
jaarlijks in november een jaarvergadering. Die komt te vervallen en
de informatie en jaarverslagen krijgt u nu tijdens ons inloopcafé. Ook
voor tips, vragen en ideeën van uw kant kunt u bij hen terecht.
Evelien Galama van zwembad De Rolpeal is aanwezig tussen half vijf
en half zes om te vertellen over de nieuwe zwemlessen: Swim to
Move.
De leerlingen zullen ook het een en ander presenteren en vinden het
prachtig om aan hun ouders de klassen en materialen te laten zien.
We verwachten dus iedereen. U kunt binnenlopen tussen 16.00 en
18.00 uur en bent vrij om door de hele school te lopen. Wij zorgen
voor koffie, thee en limonade. WELKOM

Luizencontrole
Bij de hoofdluiscontrole vanochtend is er helaas weer hoofdluis
aangetroffen. Alle betreffende ouders hebben hierover bericht
gekregen. Op school hangen de jassen onder de luizencapes maar in
de sporthal en ook bij het sporten buiten school (oa. voetbal,
volleybal, zwemmen) hangen de kleren dicht tegen elkaar aan. Een

Meer info volgt

Op onze website ziet u
altijd de meest actuele
foto’s en berichtjes die
eerder op Facebook zijn
geplaatst

Ludgerusschool
Kanjerschool!

goede tip is om uw kind een grote sporttas mee te geven waarin ze
naast hun kleding ook hun jas kunnen stoppen.
Volgende week maandag komen de pluismoeders weer controleren.
Graag die dag geen ingevlecht haar en gel. Blijf alert!

Swim to move
Onze school gaat meedoen met de lessen Swim to Move.
Het mooie daarvan is, is dat ook de hogere groepen weer
zwemlessen krijgen. Het aanbod bestaat uit 15 lessen per groep.
Eén keer per twee weken gaan de groepen op de vrijdagmiddag naar
het zwembad. Zoals al eerder genoemd starten de lessen na de
herfstvakantie.
De zwemlessen bestaan uit lessen: wedstrijdzwemmen; survival;
waterpolo; zwemvaardigheid en fit en fun. En dat alles natuurlijk op
het niveau van de leeftijd en de zwembeheersing van de leerlingen.
Het protocol schoolzwemmen en zwemveiligheid zullen we ook
bespreken met de Medezeggenschapsraad.
De zwemlessen kosten 25 euro per kind.
Evelien Galama is aanwezig tijdens het inloopcafé om informatie te
geven.

Pallets: op school staan twee houten pallets. Kunnen we hier
iemand mee blij maken?
Kindpakket 2017

Bericht van onze gemeente:

Kindpakket is voor kinderen t/m 17 jaar uit gezinnen met een
laag inkomen (maximaal 20% meer dan de bijstand, op onze
website staat precies hoeveel u maximaal mag verdienen). Met
het Kindpakket kunt u voor uw kinderen een vergoeding krijgen
voor het beoefenen van een sport, muziekles of hobby. Maar ook
voor bijvoorbeeld een bioscoop- of pretparkbezoek,
internetabonnement of identiteitskaart. Daarnaast kunt u een
laptop voor school en het zwemdiploma A, B en C aanvragen.
Hoe vraagt u het Kindpakket aan?
Ga naar www.sudwestfryslan.nl/kindpakket. U komt op de
pagina over het Kindpakket en de bijdrageregeling minima. Hier
vindt u alle informatie.
Maakt u andere kosten voor uw kinderen?
Heeft u extra kosten voor uw kind(eren) die niet onder het
kindpakket vallen? Bijvoorbeeld voor schoolbenodigdheden,
schoolreisje of een fiets? Dan kunt u contact opnemen met
Leergeld Sneek e.o.. Zij vergoeden ook andere kosten die niet
vallen onder het Kindpakket. Kijk op de website
www.leergeldsneek.nl of www.kindpakket.nl voor meer
informatie of stuur een e-mail naar info@leergeldsneek.nl.
Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de gemeente Súdwest-Fryslân via 14
0515.

Gymtijden
Maandag: Groep 6,7,8 8.15 - 9.00 uur
Groep 3,4 12.45 - 13.30 uur
Groep 4,5 13.30 - 14.15 uur
Donderdag: Groep 3,4 11.00 - 11.45 uur
Groep 4,5 12.45 - 13.30 uur
Groep 6,7,8 13.30 - 14.15 uur

Tostirooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

groep 1,2
groep 4,5
groep 8
groep 3,4 en 6,7

Aanwezigheid directie en Intern begeleider
Marytsje Flapper (directie):
aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
en regelmatig op de dinsdagmiddag
Debby Ramakers (IB): aanwezig op de woensdag

Privacy
In onze schoolgids leest u over de voorwaarden waaraan school moet
voldoen t.a.v. de wet op de privacy. Wanneer u wilt dat er geen
foto’s van uw kind op Facebook geplaatst mogen worden, kunt u dat
altijd aangeven.
Waar we in de nieuwsbrief schrijven ‘ouders’, bedoelen we ook
‘verzorgers’.

