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Belangrijke data oktober:

Personeel.

2-8 okt

Week van de Opvoeding (krant
staat op onze website)
5 okt
Landelijke stakingsdag
Primair Onderwijs
6 okt
Start Kinderboekenweek
10 okt
MR vergadering
10 okt
Himmeldei groep 6
16-18 okt 10 minutengesprekken
20 okt
Leerlingen groep 1 en 2 vrij.
20 okt
Fietscontrole fietsen van groep
3-8
20 okt
Kijkmiddag groep 3-8 13.45 uur
21-29 okt Herfstvakantie
29 okt
Wintertijd
30 okt
Luizencontrole

Juf Marieke is moeder geworden van zoon
Julian. Wij feliciteren Marieke en haar vriend
Thomas van harte met hun zoon.
De vervangingen van de collega’s juf Lucie en
juf Hylkje zullen ook in de maand oktober
nog plaatsvinden. Beide collega’s wensen we
natuurlijk een goed herstel.

Wijziging kalender;

BSO
Vanaf dit schooljaar verzorgt KidsFirst de
buitenschoolse Opvang in ons gebouw.
Zie www.kidsfirst.nl

Het bezoek van Sinterklaas aan onze
school zal maandag 4 december zijn
i.p.v. 5 december.

Stagiaires
In groep 1/2 loopt Dianne Boersma stage. Zij
volgt de opleiding voor onderwijs assistent.
In groep 4a/5a loopt Irma Brouwer stage en
zij is derde jaars Pabo studente.

Opus 3

Staking donderdag 5 oktober.

De muziekschool gaat twee keer in de week
gebruik maken van ons gebouw; op
woensdagavond en vrijdagmiddag.

Op donderdag 5 oktober is er een landelijke
stakingsdag in het Primair Onderwijs. Op CBS
It Fundamint zal deze dag geen les gegeven
worden. U heeft hierover een brief ontvangen
van onze Directeur–bestuurder Ben
Mooibroek. (zie ook onze website).

Goede doelen
Groep 8 is gisteren gestart met de verkoop
van de Kinderpostzegels. Andere jaren liep
groep 7 korte tijd daarna met de Jantje Beton
loten maar deze hebben we verplaatst naar
het voorjaar.

Nieuwe leerlingen
Frieda Ekema is in september in groep 1a
gekomen. We wensen je een hele fijne tijd
toe op ‘It Fundamint’. Op onze school zijn nu
237 leerlingen.

Schoolschaatsen
De leerlingen van groep 7 gaan de komende
weken weer schaatsen in de IJshal van
Leeuwarden. De eerste les is dinsdag 3
oktober en daarna volgen nog vier lessen op
de dinsdag. Leerlingen en ook ouders die
mee willen schaatsen moeten een muts en
handschoenen dragen tijdens deze lesuren!

Typecursus

Inloop

De leerlingen van de groepen 6,7 en 8
hebben weer de folder meegekregen om
“snel typen te leren”. De lessen vinden na
schooltijd om 14.30 uur plaats bij ons in
school. Maandag 30 oktober starten de eerste
van 9 lessen.

Bij de eerste bel verwachten we dat de
kinderen van groep 3 t/m 8 de klassen
ingaan zodat we met de tweede bel de lessen
kunnen starten.

Kinderboekenweek 2017

Met de aanstelling van Theo Hoogerbrug
hebben we op school weer een conciërge
voor enkele uren per week.

Vacature conciërge

Week van de Opvoeding
Op 4 oktober start de Kinderboekenweek met
het thema Gruwelijk Eng.
Op It Fundamint gaan wij 6 oktober van
start. Er is dan een opening in de
middenruimte met o.a. “Eng” toneel en een
dansje. De week daarna gaan we in alle
klassen bezig met het thema. Er zal worden
geknutseld, geschreven, gelezen etc. Ook is
er een wedstrijd voor de kinderen om zo
origineel mogelijk verkleed op school te
komen bij de sluiting van de
Kinderboekenweek op 13 oktober. Voor
iedereen die meedoet is er een klein prijsje
en de winnaars mogen een boek uitkiezen.
We hopen op een gruwelijk gezellige,
leerzame week.

Verkeersregel.
Wilt u bij het ophalen en/of brengen van de
kinderen niet parkeren aan de groene streep
op de Griene Dyk. Wilt u deze regel ook
doorgeven aan een oppas (bv Pake en of
beppe) die deze Puntesliper niet ontvangt.

Innen ledengeld
Het ledengeld en de donaties voor PCBO
Ferwerderadiel worden in oktober geïnd.

In de eerste week van oktober staat
opvoeden centraal in ons land. Ook bij GGD
Fryslân! ‘Buiten de lijntjes’ is het thema van
de zevende editie van de Week van de
Opvoeding. Op verschillende plekken
organiseert GGD Fryslân activiteiten over
opvoeden. U wordt van harte uitgenodigd om
activiteiten uit het programma te kiezen die
bij u passen, waar u baat bij heeft of waar u
even kunt sparren met anderen over de
opvoeding thuis of over uw werk met
kinderen en ouders. Op de website van It
Fundamint kunt u de opvoedingskrant
vinden, met alle informatie. Dus neem gerust
een kijkje.

Website.
Klaas Greijdanus was jarenlang onze
beheerder van de website maar Klaas heeft
aangegeven te willen minderen met deze
werkzaamheden. Hierbij willen we Klaas
bedanken voor de vele jaren die hij hieraan
heeft besteed. We hopen toch nog zo nu en
dan gebruik te maken van zijn kwaliteiten als
fotograaf. De website hebben we als school
nu in eigen beheer. Onder de knoppen
Nieuws en Agenda leest u de wisselende
berichten.De andere knoppen zijn eigenlijk
standaard voor een heel schoolseizoen.
Onder de knop download vindt u o.a. een
verlofformulier, een brochure over leerplicht
en de aanmeldingsformulieren.

NAWMT
Vele Handen Maken Licht werk
Uw zoon/dochter heeft de lijst “vele handen
maken licht werk” mee naar huis genomen.
Ook als bijlage bij de vorige Puntesliper. Wilt
u de lijst meegeven aan uw zoon/dochter
indien u wilt helpen.

Wijzigingen in naam, adres, woonplaats,
mailadres en telefoonnummer graag
doorgeven op fundamint@pcboferwerderadiel.nl

