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Personeel
Op 8 augustus kregen we het blijde bericht dat Juf Neeltje en haar
man Ralph een dochter hebben gekregen met de mooie naam Malia.
Gefeliciteerd met haar geboorte. Moeder en dochter maken het heel
goed. We wensen het jonge gezin heel veel geluk toe!

Ontwikkelingen in onze school richting IKC
We zijn erg blij met onze kookstudio! In de onderbouwunit is onze
kookstudio ingericht. We zijn druk bezig met het maken van een
planning hoe we de kookstudio gaan gebruiken. We willen de
kookactiviteiten zo snel mogelijk starten, met behulp van ouders. De
groepsleerkrachten zullen hier een oproep voor doen.
Van het Trefpunt willen we een ruimte maken waar iedereen zich
meteen welkom voelt. Samen met interieurarchitect Dick de Jong
voeren we verschillende ideeën uit. Er is een geluidsabsorberend
plafond met geïntegreerde verlichting geplaatst die zich aanpast aan het daglicht. Een mooie nieuwe
vloer maakt het geheel rustig. Om verschillende hoeken te kunnen creëren komen er verrijdbare
schermen. Op die schermen worden doeken gespannen met werk van alle kinderen van ons IKC!
Voor ons IKC willen we een nieuwe naam kiezen. Alle ouders, kinderen en medewerkers mogen hun
voorkeur kiezen tussen 28 september en 7 oktober. U krijgt informatie over de manier van stemmen.
Voor de herfstvakantie maken we de nieuwe naam bekend.

Ouders gevraagd
We willen van het Trefpunt een welkome, gezellige ruimte
maken. Dit doen we met kinderwerk maar ook willen we ouders
vragen om ons te helpen.
Wie van u wil de muren van het Trefpunt schilderen? Er is al
een aanmelding. Alle materialen zijn aanwezig, nu nog de man/vrouwkracht! We hopen op veel respons; graag aanmelden bij
conciërge Klaas Peter van der Wal (k.vdwal@algraschool.nl) of
Linda Verhaag (l.verhaag@pcboleeuwarden.nl).

Grootste zonnebloem
Voor de zomervakantie heeft elk gezin een attentie gekregen
met zonnebloemzaad.
Róza Tolsma (groep 1/2a) heeft de hoogste zonnebloem van
deze zomer; de zonnebloem heeft een lengte van maar liefst
253 cm! Zij heeft de zonnebloemwedstrijd gewonnen en krijgt
een moestuinpakket als prijs.
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Kanjerouderavond
De ouderavond over de Kanjertraining die we op 8 oktober gepland hebben, kan vanwege de
Coronamaatregelen niet doorgaan maar wordt uitgesteld. U hoort van ons wanneer deze wel
doorgaat. Dat de ouderavond niet doorgaat vinden we erg jammer omdat we dagelijks merken hoe
fijn het is om de ‘Kanjertaal’ te gebruiken in de omgang met de kinderen. De ouderavond had en
heeft als doel dat kinderen, ouders en leerkrachten op dezelfde manier oplossingsgericht kunnen
praten.

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek! De kinderen worden op een verrassende
manier op school ontvangen. De Kinderboekenweek is van 30 september tot en met 11 oktober. We
willen we de kinderen zoveel mogelijk stimuleren om te lezen. Het thema is ‘en toen’. De
voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen ouders en kinderen te verrassen.

Tiny Forest
Leuk nieuws! In het parkje komt een Tiny Forest waar kinderen van de groepen 5 en 6 aan mee
werken. In de toekomst kunnen we er buitenlessen geven. Het wijkpanel heeft de
verantwoordelijkheid en zal op hun site informatie geven. Als we meer weten, informeren we u.

Naschools aanbod
Binnenkort kunt u mail verwachten waarin een naschools aanbod gedaan wordt van de
herfstvakantie tot de kerstvakantie. In die mail staat ook hoe u uw kind kunt opgeven voor een
naschoolse activiteit.
Voor de kinderen van groep 1 en 2: Dans & drama met Willy van Assen, DansWilly;
Voor de kinderen van groep 3 en 4: Is er een aanbod na de kerstvakantie;
Voor de kinderen van groep 5 en 6: Sportaanbod, hiervoor is nog geen aanbieder gevonden;
Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er een aanbod na de kerstvakantie.
De kinderen van groep 2 en 3 kunnen muzieklessen van vorig schooljaar inhalen. Deze lessen worden
gegeven door Wietske Zoethout. Ouders ontvangen een aparte brief.
De kinderen van groep 7
en 8 krijgen een aanbod
voor muzieklessen
na de kerstvakantie.
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Coronamaatregelen
De maatregelen die vanaf 1 juli 2020 gelden, zijn nog steeds van kracht.
Wel willen we de ouders de gelegenheid geven om hun kind(eren) van groep 3 t/m 8 om 14.00 uur
op te vangen op het schoolplein aan de Idzerdastins.
Anderhalve meter afstand houden van elkaar blijft van belang!

Belangrijke data
28 september
9 oktober
26 oktober

Vergadering Medezeggenschapsraad
Studiedag voor de leerkrachten, alle kinderen zijn vrij,
tevens de start van de herfstvakantie.
Ouderraad

Nieuws van buiten school
Bijlage 1: De beslisboom is aangepast.
Bijlage 2: Bericht van Passend Onderwijs
Bijlage 3: Nieuws en tips van Dbieb
Met hartelijke groet,
Johan Spoelstra en Linda Verhaag

@algraschool
Volgt u ons al via Social Media?
Hierop posten de dagelijkse activiteiten van onze school.
Heeft u geen Facebook of Instagram, via onze website (www.algraschool.nl) kunt u de activiteiten
ook volgen.
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