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Belangrijke data:
Luizencontrole
2 oktober
16 oktober
Start kinderboekenweek
Donderdag 5 oktober
Landelijke stakingsdag
Onderwijs:
de school is die dag
gesloten
Maandag 9 en woensdag
11 oktober
15 minutengesprekken:
samen met uw kind

Deze week
Woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema is: "Griezelen:
Lekker eng!"We maken het dus spannend.... (maar natuurlijk niet te).
Loop gerust eens binnen …. Als je durft!
Van het Boekhuis kregen we een mooie brochure met
kinderboekentips die we aan de kinderen uit mogen delen.
Vorige week donderdag had het team een studiedag. 's Ochtends
kregen ze uitleg over de nieuwe digitale omgeving van Office 365.
's Middags was er een cursus over Voortgezet Technisch lezen. Deze
cursus is een onderdeel van een verbetertraject op onze school
omdat we vinden dat de opbrengsten van het technisch lezen hoger
kunnen. En ondertussen heeft Yntema's timmerbedrijf onze
buitenberging voorzien van een extra stelling aan de wand, zodat we
onze buitenmaterialen beter kwijt kunnen.

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

Ludgerusschool
Kanjerschool!

Bij de luizencontrole vanochtend is nog maar weinig hoofdluis
aangetroffen. Het gaat de goede kant op! Fijn dat u met z'n allen
alert bent en maatregelen treft. Over twee weken komen de
pluismoeders weer controleren.

Muziek in de klas
De bovenbouwgroepen krijgen dinsdag 3 oktober een presentatie
van leden van het Frysk Jeugd Orkest. Kinderen die een symfonisch
muziekinstrument bespelen ,worden uitgenodigd om mee te spelen
tijdens een concert van het Frysk Jeugd Orkest op 14 oktober a.s.
Meer info volgt tijdens de workshop. De workshop start om 10.45
uur. Ook hier zijn ouders van harte welkom.

5 oktober Landelijke staking

De leerkrachten van onze school zullen donderdag 5 oktober ook
meedoen aan de landelijke staking. De demonstratie is met name
bedoeld om de ernst duidelijk te maken t.a.v. de hoge werkdruk en
de achterblijvende salarissen. Het onderwijs verdient een duidelijke
plek op de politieke agenda.
De staking van de leerkrachten houdt in dat de school die dag dicht
blijft. De lesuren komen niet in gevaar: door het jaar heen maken
onze leerlingen meer lesuren dan de minimum-norm. Wij begrijpen
dat het voor u lastig kan zijn om op korte termijn iets te regelen voor
5 oktober, toch vragen we uw begrip hiervoor. Mochten er van uw
kant vragen of opmerkingen zijn, dan horen we die graag.

15 minutengesprekken
Voor alle groepen organiseren wij op maandag 9 en woensdag 11
oktober oudergesprekken. De ouders van de groepen 4 t/m 8
worden samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de
leerkracht. Voor groep 1 t/m 3 komen alleen de ouders.
We hebben deze keer gekozen voor 15 minuten in plaats van 10
minuten.
We vragen u om op school te komen om uw naam te plaatsen op de
intekenlijsten. U kunt dus zelf een dag en tijdstip aangeven. De
lijsten liggen in de gemeenschapsruimte. U kunt deze week en
volgende week (t/m woensdag) de lijsten invullen. We rekenen op
alle ouders.

Stages
Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Lizette Vogel en ik doe de Katholieke Pabo in Zwolle. Sinds
kort loop ik stage op de St. Ludgerusschool.
Als dramadocent werk ik al geregeld op basisscholen , vanuit It
Toanhûs in Joure. Mijn werk is hartstikke leuk, maar het lastige is
dat ik steeds naar verschillende scholen moet: na een les van 45
minuten ben ik weg, om pas na twee weken weer terug te komen.
Zo werk ik met heel veel kinderen, maar steeds te kort en te
weinig met dezelfde kinderen om écht iets op te bouwen.
Vandaar mijn besluit om als basisschoolleerkracht te willen gaan
werken. Dat is tenslotte ook een creatief beroep!
Ik ben heel blij dat ik bij jullie op school ben beland: een fijne
school die een warme sfeer uitstraalt. Daar komt bij dat Workum
niet ver van Warns vandaan is, waar ik woon met mijn man, twee
kinderen van 12 en 15 jaar, een hond en twee poezen!
Voorlopig zullen jullie me veel terugzien op maandag en af en
toe op vrijdag, in groep 7 bij juf Natasja. Maar meester Hugo zal
me vast ook veel kunnen leren, dus de groepen 6 en 8 zullen mij
ook geregeld tegenkomen.
Tot nu toe bevalt het me heel goed. Ik ben er al achter
gekomen dat ook rekenen en taal eigenlijk heel leuke vakken zijn!

Lizette Vogel.

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’.

