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Schoolkerkdienst
Op zondag 10 februari vierden we onze tweede schoolkerkdienst van dit schooljaar. De Schakel zat
bijna vol! De kinderen van de onderbouw hebben het thema ‘Veilig en onveilig’ enthousiast voor het
voetlicht gebracht. Bij het verhaal van ‘De Storm op het meer’ deed iedereen enthousiast de
bewegingen van wind en golven mee. De liedjes werden begeleidt door de speelgroep van de Schakel
en natuurlijk door meester Peter op zijn gitaar.

Leerlingenraad
Verslag van de Leerlingenraad op 8 februari 2019
Tijdens deze leerlingenraad hebben we het weer over van alles gehad. Dit zijn de dingen!
1. We hebben het gehad over energiebesparing. Bijvoorbeeld over zonnepanelen, Juf Linda gaat
kijken wat ze daarvoor kan doen. En we hebben het over de kachels gehad, de klassen mogen
zelf bepalen hoe hoog ze de kachel willen zetten.
2. We hebben het ook (alweer) over de toiletten gehad. Want vele laten het toilet niet netjes
achter... We zouden graag willen dat je het toilet achterlaat zo als dat thuis ook doet. Oftewel
super netjes. Ook vinden kinderen het toilet papier te dun. Gebruik dan gewoon 1 of 2 velletjes
meer.
3. De ijzeren draadjes langs de planten gaan nog steeds kapot. Hierdoor struikelen sommige
kinderen over de draden. Dus nogmaals zouden jullie deze alsjeblieft niet willen slopen.
4. We gaan in een koker een brief stoppen bij de verbouwing. Deze brief wordt pas na een paar jaar
gelezen.
5. En we gaan proberen te regelen dat de bovenbouw de onderbouw gaat voorlezen!
6. Samen met de leerlingenraad van de Sprong gaan we een verkeersgroepje vormen. Ayana,
Tamar, Myrthe en Noa zitten in dit groepje. Juf Linda gaat met de directeur van de Sprong een
afspraak maken.
7. 4 kinderen van de leerlingenraad gaan speelgoed voor het plein uitzoeken.

Dr. Algraschool
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden

058 – 2661521
www.algraschool.nl
info@algraschool.nl

1

Dit waren de belangrijkste punten die we deze keer hebben besproken!

Belangrijke data:
15 februari: Alle kinderen hebben vakantie. Het team heeft studiedag (met de onderwerpen Engels
op onze school en scholing op gebied van het taal- en leesonderwijs)
18 t/m 25 februari: Voorjaarsvakantie
25 februari: Alle kinderen zijn vrij i.v.m. een studiedag voor de vereniging PCBO Leeuwarden e.o. in
de Harmonie met de onderwerpen “Talentontwikkeling’ en het nieuwe strategische
beleidsplan

Nieuws van buiten de school:
Sjors Creatief

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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