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Regioskoalle de Greidefûgel

woe. 8 sept. ouder-
kindgesprekken

vrijdag 10 sept. lln. vrij!
margedag 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
De eerste twee dagen van het nieuwe schooljaar zitten er
alweer op. De eerste dag stonden we voor een dichte deur
met z'n allen en leek een vliegende start niet te lukken.
Gelukkig kwam een drone de sleutel brengen en werd het
alsnog een vliegende start voor Regioskoalle de
Greidefûgel. 
In deze nieuwsbrief een paar foto's van de eerste
schooldag, informatie en een paar reminders. 

Naast de nieuwsbrieven willen we jullie via Parro
informeren en op de hoogte houden. Deze week ontvangen
jullie hiervoor een uitnodiging in de mail. Parro is
vergelijkbaar met Klassebord waar Jorwert mee werkte. Via
Parro kunnen foto's van de groep met ouders van de groep
gedeeld worden en bijv. reminders/ oproepjes geplaatst
worden die alleen die groep betreffen. 

Zo proberen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte
te houden. Houdt ook ons op de hoogte! Mochten er
vragen zijn, laat het ons weten. 
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AGENDA:

woensdag 1 sept 16:00-17:00
inloop voor ouders 

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

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

13 sept. groep 1 t/m 6
schoolreisje 

Woensdag 6 okt. 
Start Kinderboekenweek

Donderdag 14 oktober 
Afsluiting Kinderboekenweek 

Reminder: 7 sept. starten de

peuters

We gaan knapzakken maken

voor een picknick. Heeft

iemand nog witte theedoeken

of hydrofiele luiers?



REMINDERS
Gymspullen mee op woensdag!

Morgen gaan de gymlessen van start voor alle groepen. Vergeet je gymspullen dus niet mee te nemen.

Persoonlijk voorwerp meenemen. 

De meeste kinderen hebben al een voorwerp meegebracht om iets over zichzelf te vertellen. Mocht je nog

niet iets mee hebben genomen, dan graag nog doen. 
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NIEUWE BEWONERS 
De school heeft twee nieuwe bewoners. Naast onze kip, zijn er nu ook twee konijntjes; Lieve en Leave. De

konijntjes zijn super lief en de eerste dagen al enorm verwend met lekker veel blaadjes. De middenbouw gaat

de verzorging van de konijntjes op zich nemen. 

BEDANKT
Afgelopen donderdag was de tuinavond. Met een mooi ploegje is er heel wat onkruid afgevoerd, troep

opgeveegd en de heg weer netjes gesnoeid. Zelfs een klein buitje hield deze mensen niet tegen om nog

afval in de container te sjouwen. Het plein zag er de eerste dag gelijk netjes uit en de kinderen konden

zonder brandnetels tegen te komen bij de speeltoestellen. Iedereen die geholpen heeft; ontzettend bedankt. 

WIJZIGING FORMATIE 
Er is een kleine verandering in de formatie. Juf Mireille zou de ondersteuningsuren op de vrijdag doen. De

andere dagen ging zij werken in Itens. In Itens kwam nog een extra dag vrij en Mireille gaat die dag invullen,

wat betekent dat zij niet meer naar Baard kan. Een heel begrijpelijk en logisch besluit, maar het is natuurlijk

ook ontzettend jammer. Ook omdat achteraf de laatste schooldag het afscheid van juf Mireille was en

niemand daarvan is uitgegaan ook juf Mireille niet. Om iedereen de kans te geven juf Mireille alsnog te

bedanken en juf Mireille jullie, is zij woensdag 1 sept. aanwezig bij de inloop (zie verderop nieuwsbrief). Ook

plannen we nog een moment in waarop zij onder schooltijd langskomt om de kinderen uit Jorwert dag te

zeggen. We wensen juf Mireille heel veel plezier in Itens. 

De uren op de vrijdag zullen nu ingevuld worden door juf Anneke Boorsma. Juf Anneke werkt nu al in Mantgum

en Witmarsum. Eerder heeft zij ook in Baard gewerkt. We zijn blij dat zij de vrijdag bij ons komt en de

ondersteuning gewoon door kan blijven gaan. 

INLOOP 
Woensdag 1 september van 16:00 uur tot 17:00 uur is er een inloop voor jullie als ouders. Jullie kinderen hebben

dan de kans om jullie de school te laten zien (nieuwe leeshoek bijv.), vertellen over wat ze tot nu toe hebben

gedaan op school en waar ze zitten in de klas.

Op het schoolplein staat de koffie/ thee klaar voorafgaand aan de rondleiding of na de rondleiding. Is het

even te druk in school i.v.m. 1,5 meter, dan kunnen jullie vooraf even koffiedrinken. Is het rustig dan is achteraf

handiger. Zo willen we alles goed door laten lopen en toch ook de 1,5 meter goed in acht nemen. Tijdens de

inloop is er ook kans om even met de leerkrachten te praten en vragen te stellen. 

Mochten er eerder vragen zijn of vragen n.a.v. de nieuwsbrief, neem dan gerust contact op. 

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd te hebben. Op de volgende pagina nog een paar

foto's en gevonden voorwerpen. 
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OUDER- KINDGESPREKKEN 
Maandag 6 sept. t/m vrijdag 10 sept. plannen we ouder- kindgesprekken in. We zijn nieuwsgierig naar hoe de

eerste dagen zijn ervaren en is het een mooi moment om verder met elkaar kennis te maken. Broers/ zussen

plannen we in op woensdag 8 sept. zodat zij op dezelfde dag zijn ingedeeld. Kinderen zonder broer/ zus

worden door de leerkracht op een andere dag die week uitgenodigd.  Mocht een moment beslist niet

uitkomen, dan graag alvast laten weten. We maken deze week een indeling.  



JIJ EN IK; EEN VLIEGENDE START 
'Jij en ik; een vliegende start' is het thema de komende weken. Gelukkig werd het toch nog een vliegende

start doordat een drone ons de sleutel van de nieuwe school bracht op de eerste schooldag. 

Om de auto's tussen Jorwert en Baard er aan de te herinneren dat zij juist niet met hun auto over de weg

moeten vliegen zijn er spandoeken geplaatst. De tekeningen zijn door kinderen van school gemaakt tijdens

de ontmoetingsdag vorig schooljaar. 

  

GEVONDEN VOORWERPEN
Tijdens de verhuizing zijn we wat kledingstukken tegengekomen.

Graag meenemen wanneer je iets herkent.  

  


