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Belangrijke data:
2 november Allerzielen:
Ons kaarsje brandt voor...
Luizencontrole
6 november
Swim Move
Data tot de kerst:
10 november 6,7,8
17 november 3,4 en 4,5
24 november 6,7,8
1 december 3,4 en 4,5
8 december 6,7,8
15 december 3,4 en 4,5
Koffieochtend voor
ouders:
Woensdag 15 november
8.15-9.00 uur

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

Ludgerusschool
Kanjerschool!

Swim move a.s. vrijdag
Vrijdag a.s. start het schoolzwemmen 'Swim Move.'
We beginnen 3 november met de groepen 3,4 en 4,5.
Dus a.s. vrijdag graag de zwemspullen mee. Het is vrijdag ook
tostidag bij groep 3,4. We eten voor de zwemles een gewoon''
broodje en na de zwemles mogen de kinderen evt. nog een tosti
maken.

Allerzielen
Op 2 november vieren we vanuit de Katholieke traditie Allerzielen.
We gedenken onze overledenen en zullen die dag in klassen een
kaarsje aansteken voor alle dierbaren (ouders, pakes, beppes, …)
waar we mee verbonden zijn. Voor kinderen is dit vaak een fijn maar
soms ook emotioneel moment.

Schoolfruit
Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn we dit jaar weer ingeloot voor het
schoolfruit. Dit betekent dat de kinderen vanaf 13 november drie keer
per week schoolfruit krijgen. Het fruit moet nog wel gesneden worden,
hierbij hebben we weer hulp nodig van ouders.
Onze vraag is, wie wil er 1 a 2 keer per week een half uurtje helpen met
fruit snijden van 8.15 - 8.45 uur op de woensdag, donderdag en vrijdag.
Opgeven kan bij Lieseth Galema tel. 06-33727084. Mogen we (weer) op
jullie rekenen?

Bezoek onderwijsinspectie
Afgelopen maandag was de onderwijsinspectie bij ons op school:
Ze constateerde dat we goed bezig zijn maar ook dat we op een aantal
punten er nog wel een tandje bij mogen zetten. Dit geldt met name bij
de nieuwe manier van lesgeven (u hebt de kinderen vast wel eens
gehoord over het werken met 'wisbordjes' e.d.) Ook het goed
analyseren van wat de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
nodig hebben, verdient extra aandacht. Voor ons herkenbare punten
die ook volop in ontwikkeling zijn. De inspectie houdt deze ontwikkeling

in de gaten en heeft ons praktische tips gegeven. De kwaliteitszorg en
onze communicatie met ouders vonden ze goed georganiseerd.

Oproepje voor de Natuur-werkdag vanuit
Mariënacker
Naast woon-zorg-centrum Nij Marienacker in Workum ligt het
Burgemeester Oppedijk van Veenpark. Het park wordt goed
onderhouden door de gemeente, maar het kon wel wat vrolijker
vonden de kinderen van de St. Ludgerusschool vorig jaar. Ze maakten
mooie plannen.
De tuinvrouwen van Op 'e Nij Blomkje en de gemeente Zuid West
Friesland vonden de plannen leuk en gingen de kinderen helpen.
Het doel: meer vogels, meer bloemen, meer bijen en meer blije
mensen!
Vanaf het voorjaar, toen de narcissen bloeiden, tot nu bloeit er altijd
wel iets in het park. De kinderen hielden, met hulp van juffen,
moeders en tuinvrouwen van Op 'e Nij Blomkje, de perken vrij van
onkruid. Ook de gemeente hielp af en toe een handje.
De kinderen deden hun best en de bijen en de vlinders vonden het
wel prima in het park.
Werkzaamheden
Op 4 november willen wij in ieder geval:
-de compostbak opruimen en winterklaar maken
-de omgeving van de duiventil in het park opruimen en het hek
herstellen
-de perken en zaaistroken winterklaar maken
Tijd
Van 14.00 uur tot 16.00 uur, 4 november 2017
Er is werk voor
Maximaal 40 personen (20 volwassenen en 20 kinderen), er zijn nog
39 plekken (19 volwassenen en 20 kinderen) over.
We verzamelen bij
Mariënacker 1, 8711 CB Workum Nij Mariënacker, achterzijde van
het gebouw

Koffie-ochtend
Wij organiseren een koffieochtend voor ouders waarvan de kinderen
net bij ons op school zijn: ouders van de kleutergroepen en nieuwe
gezinnen.
Tijdens dit koffie/thee moment gaan we uitwisselen over alles wat
met school te maken heeft in de breedste zin. U kunt hier uw vragen
kwijt en wij horen graag van jullie, hoe ouders denken over bepaalde
onderwerpen. Doel is: een gezellig en informatief koffiemoment!
Opgeven hoeft niet; u kunt zo aanschuiven. Van harte welkom!

Welkom!
Na de herfstvakantie hebben we drie nieuwe leerlingen verwelkomd:
Jimte de Jong draait nu mee met onze groep 6. En in onze kleutergroep hebben we Ylse en Rixt Twijnstra verwelkomd. Zij komen nu
samen met Jordy en Niek iedere dag naar school. We wensen ze een
fijne tijd toe bij ons op school!

Personeel
Tijdens de laatste kwartiergesprekken merkten we dat het niet bij
alle ouders duidelijk was dat juf Loretta tot de kerstvakantie in groep
4 is.
Dit staat vermeld in onze schoolgids. Na de kerstvakantie is groep 4
de hele week opgesplitst in groep 3,4 en 4,5. Dat geldt eerst alleen
voor dit schooljaar. Groep 4 zal natuurlijk nog wel als groep
gezamenlijk activiteiten doen.
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’.

