O.B.S. De Flecht
LIPPENHUIZEN

NIEUWSBRIEF september 2018
Lippenhuizen, 17 september 2018
Aan de ouder(s) /verzorger(s),

Zwarte nachtschade
Er is op en rondom het plein geconstateerd dat er zwarte nachtschade groeit.
De besjes van deze plant zijn zeer giftig. Op school hebben we al met de
kinderen besproken dat er geen besjes mogen worden geplukt. Aanstaande
vrijdagmiddag/avond 21 september, hangt ook van de weersomstandigheden
af, wordt het terrein ingespoten en kunnen de kinderen niet spelen op de bult
en in de zijkanten langs het trainingsveld. Ook wordt het terrein rondom de
parkeerplaatsen en de grasveldjes ingespoten. Dit levert de eerste dagen een
vreselijke stank op. Het terrein wordt aanstaande zaterdag afgezet met lint. We
gaan er vanuit dat u dit met de kinderen bespreekt en dat ze in het weekend en
tot nader orde niet in de bosjes, op de bult of in de grasperkjes kunnen spelen.
Talentenmiddag
Dit schooljaar zijn we van plan op vrijdagmiddag van 12.30 –
13.45 uur drie blokken “crea” aan te bieden (Eerste blok 16
november, 23 november en 30 november. Tweede blok op 1
maart, 8 maart en 15 maart. Derde blok op 10 mei, 17 mei en 24
mei).
Bent u een klein beetje creatief of handig en lijkt het u leuk om
een klein groepje leerlingen (ongeveer zes tot acht) te
begeleiden kunt u dit doorgeven aan Matty.
Mocht u zelf geen ideeën hebben maar wel mee willen helpen
kan dat natuurlijk ook.
Assistentie of een paar extra handen in de klas op vrijdagmiddag is altijd handig.
Misschien zijn er in uw familie of kennissenkring creatievelingen of kent u creatieve dorpsgenoten,
die mee willen helpen. Natuurlijk mag dat. Wilt u hun namen doorgeven aan juf Matty?
De Vrouwen van Nu gaan hun steentje bijdragen en zorgen voor hulp bij het bloemschikken.
Super!
Stage op de Flecht
Dag allemaal,
Mijn naam is Randy Jansen, ik ben 43 jaar en ik woon in Gorredijk. Ik ben getrouwd en heb twee
kinderen, van 13 en 10 jaar oud, allebei jongens. Vanaf 17 september aanstaande kom ik één dag
in de week, op maandag, stage lopen bij “De Flecht”. Dat is voor mijn studie PABO die ik bij het
LOI volg. Deze stage zal in eerste instantie één jaar duren. Ik zal mee gaan lopen in de groep van
juf Frouwke Martha en samen met haar mijn studieopdrachten in de praktijk brengen. Op dit
moment ben ik nog parttime werkzaam als automonteur maar mijn passie ligt duidelijk in het
onderwijs. Ik zal dus hopelijk langzaamaan steeds meer voor de klas komen te staan en minder
onder de auto’s. Mijn hobby’s zijn: grillen en roken met de Weber barbecue, allerlei gerechten
proberen te koken, relaxen en reizen (bij voorkeur naar Italië). Ik ben erg hartelijk ontvangen bij
“De Flecht” en heb zin in de stage. Ik hoop een vertrouwd gezicht te worden op het schoolplein en
in de klas.
Met vriendelijke groet,
Randy Jansen
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Rapporten inleveren
Willen jullie zo spoedig mogelijk de rapporten inleveren bij de groepsleerkracht?
Gevonden of vergeten voorwerpen
In het halletje bij de ingang van het speelplein hangen en liggen
diverse gevonden of vergeten voorwerpen.
Wilt u deze week even kijken of er iets hangt/ligt wat bij u thuis hoort?
Graag mee naar huis nemen graag.
Hoofdluis
Op 4 september zijn de haren gecontroleerd op aanwezigheid van hoofdluis. Bij de controle is er
geen hoofdluis aangetroffen in de haren. Wel was er overvloedig gel, wat de controle niet
gemakkelijk maakt. Bovendien waren enkele ouders creatief met haar bezig geweest met mooie
vlechten etc. Vriendelijk doch dringend verzoek om op dagen van de controle het ons gemakkelijk
te maken en dus geen gel in je haar en geen creatief kapsel te hebben. Raadpleeg voor de
controledata de kalender. De eerstvolgende controle vindt plaats op dinsdag 30 oktober.
We verzoeken u vriendelijk om regelmatig te controleren en te blijven kammen. Kammen met de
hoofdluiskam geeft het beste resultaat!.
Schoolschoonmaak
In de nieuwsbrief voor de zomervakantie heb ik gemeld dat schoonmaakbedrijf Effektief
verantwoordelijk wordt voor de schoolschoonmaak. We zijn zeer blij u te kunnen mededelen dat
Bianca van der Schaaf kan aanblijven als schoolschoonmaakster en een jaarcontract heeft
gekregen.
Namens het team,
Matty Jongstra
Directeur obs de Flecht
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