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Gymlessen kleuters
Vanaf vrijdag 4 oktober komen de kleuters van De Fôlefinne iedere vrijdagochtend (tot
eind april) met onze groep 1-2 mee gymmen in het speellokaal van onze school. Op de
Fôlefinne is geen geschikte gymruimte voor de kleuters en op deze manier kunnen de
kinderen alvast een beetje kennismaken met gymmen in een grote groep.
Vanaf vrijdag 4 oktober (tot eind april) zullen de gymlessen van groep 3 t/m 8 weer in de
gymzaal van Mantgum plaats vinden. De lessen zullen gegeven worden door een
vakdocent. Het is belangrijk dat de kinderen geschikte kleding en schoeisel voor in de zaal
dragen.
Lunchen op school
Dit schooljaar zijn wij gestart met het continuerooster, de kinderen lunchen hierbij op
school. Tijdens de lunch gebruiken de kinderen een theedoek op de tafel, zodat de tafels
schoon blijven. Wij zouden dan ook graag zien dat alle kinderen een eigen theedoek van
thuis meenemen. Bij voorbaat dank!
Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober openen wij de Kinderboekenweek. Alle kinderen mogen op/in
een voertuig naar school, deze mag door jullie thuis natuurlijk mooi versiert worden. Met
dit voertuig maken we een optocht door het dorp. Tijdens de kinderboekenweek zullen
er verschillende activiteiten plaatsvinden waarin het lezen en het thema “reis mee”
centraal staan.
Voor een knutselopdracht zijn wij nog op zoek naar kosteloos materiaal. Dit mag z.s.m.
mee naar school worden gegeven.
Ook zal er op woensdag 9 oktober een voorleesmoment plaatsvinden in groep 1-2.
Hiervoor zijn wij op zoek naar vaders,moeders, pake’s, beppe’s of andere
belangstellenden die een groepje kinderen willen voorlezen van 8.15u tot 8.45u. De
inschrijflijst hangt boven de kleuterkapstok.
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Dierendag
Op vrijdag 4 oktober is het weer dierendag. Met het oog op de vrijdagssamenwerking
mogen alle kinderen deze dag een dierenknuffel mee naar school nemen. Dit is uiteraard
niet verplicht.
Mindfulness
Ik ben Martine Zijlstra en ik ben zelfstandig kindercoach
bij JoWy Kindercoaching. Vanaf 7 oktober ga ik de
lessen mindfulness verzorgen bij groep 5 en 6.
Tijdens deze lessen ga ik de kinderen leren hoe zij de
rust in zichzelf kunnen vinden. Hoe kunnen ze de focus
bij zichzelf houden, leren luisteren naar hun lichaam en
vertrouwen op hun eigen gevoel. Dit ga ik doen aan de
hand van verschillende oefeningen.
Ik kijk er erg naar uit om met de kinderen aan de slag te
gaan!
Vakanties en studiedagen 2019-2020
Vakanties:
Herfstvakantie: ma 21 oktober t/m vr 25 oktober
Kerstvakantie: ma 23 december t/m ma 6 januari
Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m vr 21 februari
Pasen: do 9 april t/m ma 13 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
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Studiedagen (leerlingen vrij):
Maandag 6 januari
Woensdag 5 februari
Donderdag 9 april (voor Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren)
Kalender
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 2 oktober
Vrijdag 4 oktober
Woensdag 9 oktober
Woensdag 9 oktober
Zaterdag 26 oktober
Maandag 28 oktober
Ma 21 oktober- vr 25 oktober
Di 19 november
Woe 12 februari

project afsluiting gr 3 t/m 8. Ouders
welkom van 13-14u.
Start Kinderboekenweek
Eerste gymles in de zaal / dierendag
Voorleesmoment gr 1-2 (8.15u tot 8.45u)
Info avond Streekschool
20.00u-21.30u op Dûbelspan
Oud papier
Start thema prehistorie
herfstvakantie
Afscheid juf Afke (programma volgt later)
Zakelijke ouderavond (uitnodiging volgt
later)
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