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Aan de ouders
Kinderboekenweek
Zoals u deze week vast al kon merken is het
kinderboekenweek. Het thema is “en toen?”
Verhalen en boeken over vroeger. Natuurlijk besteden
we hier op school ruimschoots aandacht aan. Het is een
mooi thema en het is ook belangrijk dat kinderen echt
meer gaan lezen of worden voorgelezen.
Kinderboekenweek is dus ook een oproep aan u. Lezen
is heel goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ga
regelmatig naar de bibliotheek (kinderen kunnen gratis
lenen), geef een boek cadeau (en als u deze week bij
Bruna een boek koopt, willen wij graag het bonnetje, want
dan krijgen wij korting) en lees veel voor.
TIP: Yoleo
Als uw kind een bibliotheekabonnement heeft kan hij/zij
ook een gratis Yoleo-abonnement afsluiten.
Dit kan via www.yoleo.nl. Kinderen kunnen dan uit heel
veel digitale boeken kiezen en leespunten verdienen
voor boeken die ze gelezen hebben. Yoleo werkt erg
motiverend, is eenvoudig te gebruiken en leerzaam.
De tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort
karaoke dus.
Ouderbijdrage
De komende maand wordt de vrijwillige ouderbijdrage
weer geïnd. Net als vorig jaar gaat dit via een betaallink
van Wis-Collect. U krijgt deze betaallink (zeg maar een
soort van tikkie) via de mail. Let op, één van beide
ouders krijgt deze link, zodat er niet dubbel wordt
betaald. Alle kinderen betalen dit schooljaar even veel,
namelijk €37,50 per kind.
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten
die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus
niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs.
Op onze website staat extra informatie over de
ouderbijdrage. U kunt het HIER vinden.
Ventilatie op school
In de brief in de bijlage wil PCBO Leeuwarden u graag
informeren over ventilatie op de Nijdjipskoalle. Hierin
staat duidelijk de stand van zaken en welke stappen zijn
of worden genomen. Goed om te weten is dat de
Nijdjipskoalle aan de geldende richtlijnen voldoet. Voor
uitgebreidere informatie verwijs ik u naar de bijlage.

Oudergesprekken en leerlingvolgsysteemtoetsen
Eind oktober zijn de uitgestelde oudergesprekken van
afgelopen juni. Deze gesprekken gaan over de
leervorderingen en zijn bedoeld voor groep 4 t/m 8.
Deze extra 10-minutengesprekken zijn op:
Donderdagmiddag 22 oktober, maandagmiddag 26
oktober en dinsdagavond 27 oktober.
Net als bij de startgesprekken willen we alles coronaproof laten verlopen. Hoe we e.e.a. organiseren hangt
nog af van de dan geldende RIVM maatregelen.
U krijgt binnenkort een uitnodigingsmail.
Nu het nieuwe schooljaar een tijdje onderweg is merken
we, met name in de groepen 4 en 5 dat er nog wat meer
aan de basis moet worden gewerkt. De kinderen
hebben de meest belangrijke leerstof wel aangeboden
gekregen, maar met name in deze groepen is er
daarnaast heel veel concrete oefentijd onder begeleiding
nodig om de vaardigheden echt in te slijpen. Er moeten
veel ‘leerkilometers’ gemaakt worden. We blijven
daarom eerst flink inzetten op de basisvaardigheden om
zo de kinderen weer goed ‘in conditie’ te krijgen.
Bepaalde leerstof zal daardoor wat later aan de orde
komen dan in andere jaren.
Dat is niet erg, want kinderen ontwikkelen zich gelukkig
gewoon door, ieder op zijn eigen manier en tempo.
Maar net als afgelopen jaar is het dus mogelijk dat aan
het einde van het schooljaar nog leerstof mee schuift
naar de volgende groep. Goed om vast te weten, maar
ook goed om te weten dat we dit bewust doen.
* Ouders van groep 6, 7 en 8 hebben deze week een
uitnodiging gekregen over een Zoom-bijeenkomst. Tijdens
deze online bijeenkomst wordt informatie gegeven over de
Plaatsingswijzer en over het Voorgezet Onderwijs.
Week van de opvoeding
Maandag start de Week van de Opvoeding ( 5 t/m 9
oktober ), een week die in het teken staat van
ouderschap en opvoeden! Het Opvoedpunt Leeuwarden
heeft een leuk online programma opgezet voor deze
week! Zo kunnen ouders en kinderen:
- Online een ontspanningsles volgen
- Een leuk interactief filmpje volgen over hoe kinderen hun
weerbaarheid kunnen vergroten a.d.h.v. Rots en Water.
- Twee moeders uit de wijk Bilgaard twee heerlijke gerechten
zien klaarmaken samen met hun dochters
- Elkaar gratis een leuk complimenteus kaartje te sturen
en zetten ze elke dag een mooie tip van de pedagogen
online!
In de bijlage vinden jullie de flyer met informatie.
Herfstvakantie
Kinderen hebben van 10 tot 18 oktober herfstvakantie.
We wensen iedereen een goede week toe.

Nieuwe emailadressen.
Vanaf 1 oktober gebruikt de Nijdjipskoalle de nieuwe
emailadressen.
Het algemene emailadres van school is:
nijdjip@pcboleeuwarden.nl
Ook de oudergeledingen hebben een nieuw adres.
Voor de MR is dit: mr-nijdjip@pcboleeuwarden.nl
Voor de AC is dit ac-nijdjip@pcboleeuwarden.nl
Mailadressen leerkrachten:
voorletter.achternaam@pcboleeuwarden.nl
Bv:
Meester Johan
j.meesters@pcboleeuwarden.nl
(De oude emailadressen worden nog wel gebruikt als
doorzendadres, dus mail komt nog wel aan.)
Parkeren op de Tjallinga: niet doen!
In de vorige nieuwsbrief meldde ik al dat parkeren op de
Tjallinga niet toegestaan is. We merken dat hier bij het
ophalen van de kinderen nu op gelet wordt. Fijn!
Wel staan er na schooltijd tijdens de trainingen van de
sportclubs nog veel auto’s geparkeerd. Ook na
schooltijd is er een verkeersverbod op de Tjallinga.
Graag dus ook dan alert zijn.
Fietskeuring
Net zoals voorgaande jaren is het goed om voor de
donkere dagen de fietsen van de kinderen van groep 3
t/m 7 te keuren.
In de voorgaande jaren werd dit gedaan door de
verkeerscommissie en wijkagenten. Helaas is dit nu niet
mogelijk en vragen we jullie om thuis de fietscontrole te
doen.
In de week van 5 tot en met 9 oktober kunt u de
fietskeuringskaart invullen. U kunt deze op de volgende
bladzijde vinden. Aan de hand van deze kaart keuren de
ouders in de herfstvakantie hun fiets samen met hun
kinderen.
Kinderen kunnen de ingevulde kaart na de herfstvakantie
inleveren bij hun juf of meester en hopelijk trots
vertellen dat hun fiets op orde is.
Veel succes met het keuren,
groeten van de Verkeerscommissie!
In de Parro-app kunt u weer de agenda voor de komende
periode vinden.
Met vriendelijke groet,
Johan Meesters
j.meesters@pcboleeuwarden.nl

Naam: _____________________________
Groep: _____________________________
Controleert door: (handtekening)
___________________________________

