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Hierbij ontvangt u de dertiende schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u veel
leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief.
Groet Freerk Elzinga
Afwezigheid Juf Hinke:
Juf Hinke is inmiddels weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Omdat men met
medicatie de pijn onder controle heeft gekregen was een operatie niet nodig.
Het herstel zal nog geruime tijd in beslag nemen. We wensen juf Hinke veel
sterkte toe.
Voor wie haar een kaartje wil sturen vermelden wij hieronder haar adres:
Molenweg
34, / verzorgers,
Beste Ouders
8414 LL NIEUWEHORNE
We zijn blij met de komst van juf Angelique Huizinga die haar
voorlopig komt vervangen in groep 5 en 6.
Juf Aeltsje zal voorlopig de woensdag aanwezig zijn.

Pannenkoeken dag:
Woensdag 15 februari organiseert de
Oudercommissie de jaarlijkse Pannenkoekendag.
Deze is in het leven geroepen bij de invoering van het
continurooster.
Deze dag hoeven de kinderen geen lunch mee naar
school te nemen.
Contactavonden:
Morgen ontvangt u een overzicht van de gesprekstijden van de oudergesprekken.
In dit overzicht is rekening gehouden met de voorkeur die ouders aan konden
geven.

Website:
Vrijdag 3 februari zal de vernieuwde website van de school worden gelanceerd.
De website is gemaakt voor computer, tablet en mobiele telefoon. Via de
afbeeldingen kan gemakkelijker door de website worden genavigeerd. Ook zijn er
enkele nieuwe items aangebracht zoals het contactformulier waarmee de
ouders direct een mail naar school kunnen sturen.
Er is geen los fotoboek meer. Alle foto’s worden bij de berichten geplaatst.
We hopen dat de vernieuwde website veel bezoekers mag krijgen.
De website is te vinden op dezelfde plaats als de oude website :
www.meesterswijbrandischool.nl

Extra Inzet:
In verband met Passend Onderwijs krijgt de school extra uren om een onderwijsassistent in te zetten voor
het begeleiden van een leerling.
We hebben echter geen onderwijsassistent kunnen vinden die deze uren in kan vullen. Juf Lucie heeft
aangegeven dat zij dit wil gaan doen.
Zij zal na de voorjaarsvakantie op de maandag en dinsdag individueel of met een klein groepje deze
begeleiding uitvoeren.
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GRATIS FREERUNNING MIDDAG
Lekker showen en nieuwe freerunning skills leren? Eijer Producties organiseert
speciaal voor jouw scholieren een gratis freerunning middag

Lijkt het jou ook te gek om te freerunnen op een écht freerunning parcours?! Eijer Producties bouwt een
gymzaal in Jubbega om tot uitdagend freerunning parcours met sloop-auto's, steigers en meer. Jij krijgt les
van ervaren freerunners!
Kom op vrijdagmiddag 10 februari 2017 15:00 uur gratis meedoen in sporthal 'de Kompenije' te Jubbega.
Twee uur lang krijg je freerun-les van de trainers van Eijer Producties en kun je na afloop ook nog even vrij
trainen/ oefenen op het parcours.
En als je vrijdag meedoet, krijg je op zaterdag 11 februari gratis toegang tot het 'iepen kampioenskip
freerunning' (IFKF). Het IFKF is een evenement waarbij beginnende en gevorderde freerunners kunnen
trainen en mee kunnen doen aan een wedstrijd, om zo open fries kampioen te worden! Én, mag je ook nog
helemaal voor niets een workshop volgen van één van de grootste kampioenen uit de freerunning wereld.
Deelname is gratis, aanmelden is verplicht via onderstaande link:
https://www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/evenementen/freerunning-evenement-2017
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