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Voor u ligt de nieuwsbrief van februari. Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
6 februari
10-13 februari
14 februari
17-21 februari
26 februari
28 februari
4 maart
11 maart
17 maart

Het eerste rapport gaat mee. (groep 2-8)
Oudergesprekken groep 1-8
12.00 uur Begin van de Voorjaarsvakantie voor alle groepen
Voorjaarsvakantie
Carnaval voor alle groepen
Voorstelling Frets voor alle groepen (ook voor de kleuters)
SCHOOLFOTOGRAAF
Open dag
‘s Middags alle leerlingen vrij i.v.m. studiemiddag team

Noteer deze data alvast in uw agenda!

OUDERGESPREKKEN
Via de Parro app bent u al in de gelegenheid gesteld om u in te schrijven. Graag willen we u erop wijzen
dat het gebruikelijk is dat we deze gesprekken met u als ouder hebben. Het gebeurt nu regelmatig dat
broertjes en zusjes worden meegenomen naar deze gesprekken, maar dat is niet de bedoeling. We
hopen dat u opvang kunt regelen op het moment dat de gesprekken plaatsvinden.
De kinderen van groep 2-8 ontvangen donderdag hun eerste rapport en de kinderen van groep 1 zullen
aan het einde van het schooljaar een mooi verslag meekrijgen.
Wilt u het rapport even meenemen naar de gesprekken?

GRIEPGOLF
Deze week zijn er al veel kinderen ziek gemeld met griepachtige verschijnselen. Als u twijfelt of uw kind
ziek is of bijna weer beter is, verzoeken wij om uw kind nog een dagje thuis te houden.

BEREIKBAARHEID
We gebruiken nu al een poosje de Parro app en de ouders die op de koffie-ochtend aanwezig waren zijn
hier erg tevreden over.
Het team deelt deze ervaring.
De juffen zijn elke dag telefonisch bereikbaar op het schoolnummer en via de mail.
Juf Wilma heeft de Parro app aanstaan voor alle ouders. Heeft u iets dringends te melden op het
moment dat de school al gesloten is, dan kunt u via de parro app dit melden bij juf Wilma.
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STAGIAIRE SILKE VOORSTELLEN
Hoi allemaal! Ik ben Silke de Boer en ik loop sinds 6 november stage op de Populier in groep 3 en 4 bij juf
Mirjam! Ik zal wat over mezelf vertellen. Ik ben 16 jaar oud en kom uit een klein dorpje Wons. Ik doe de
opleiding onderwijsassistent in Sneek op het ROC Friese Poort, ik zit nu in het 1e jaar. Ik vind het erg leuk en
interessant en leer heel veel nieuwe dingen. Ook vind ik de klas waarin ik stage loop een hele leuke klas!
Mijn hobby’s zijn paardrijden en tekenen, ik heb mijn eigen paard Dion en ik teken en schilder regelmatig.
Ik beleef hier een hele fijne tijd en heb het erg naar m’n zin!

CARNAVAL
Op woensdag 26 februari vieren we met elkaar het carnival. We hopen deze dag heel veel verklede
kinderen te mogen ontmoeten!

SCHOOLFOTOGRAAF
Foto Koch komt woensdag 4 maart de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto
mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht.
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die
gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u
een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat
een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de
groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een
bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit
kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!
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T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
DE JONGERE BROERTJES EN ZUSJES ZIJN VAN 12.00-12.30 UUR VAN HARTE WELKOM OM MET UW KIND
DIE AL OP SCHOOL ZIT(TEN) OP DE FOTO TE GAAN.

VOORSTELLING FRETS
We hebben onlangs een voorstelling gewonnen bij de wedstrijddag van De Gearhing. De voorstelling
wordt gegeven door Frets en vindt plaats in het dorpshuis in Pingjum. We hebben een groot aantal
auto’s nodig om de kinderen te vervoeren.
Binnenkort ontvangt u via de Parro app een uitnodiging hiervoor om mee te gaan. Wilt u dan ook
aangeven hoeveel kinderen u in de auto kunt vervoeren?
De onderbouwvoorstelling (groep 1-4) is van 9.00 tot 10.00 uur en de midden- en bovenbouw
(groep 5-8) gaan van 11.00-12.00 uur.
De kleuters mogen deze dag naar school. De schooldag is voor de kleuters deze morgen ook van 8.1512.00 uur. Wilt u juf Petra laten weten of uw kind deze morgen naar school komt?
De voorstellingen gaan door als we genoeg ouders bereid vinden om met ons mee te gaan.

NIEUWS UIT DE MR
De MR is in januari bij elkaar geweest om te vergaderen. Er stonden deze vergadering vooral veel
evaluatiepunten op het programma, bijvoorbeeld de Parro-App, de koffieochtend voor ouders en de
informatieavond bij de kleutergroep. We spraken ook over de aanstaande staking van 30 en 31 januari
en de huisvesting in verband met het groeiende leerlingenaantal.
De notulen kunt u teruglezen op de site van de Populier onder het kopje ‘Medezeggenschap’.
Mochten er vragen zijn over/voor de MR of onderwerpen zijn die op de MR agenda besproken zouden
kunnen worden, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de MR leden.
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OUDERBIJDRAGE
U kunt nog steeds uw ouderbijdrage overmaken op het rekeningnummer van de OR :
NL62RABO0132715503, t.n.v. Stichting Voorzieningen It Iepen Stee (aan de tenaamstelling bij de bank
wordt gewerkt). Het bedrag is vastgesteld op € 50,00. De ouderraad gebruikt de inkomsten voor het
geheel of gedeeltelijk betalen van schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld het
schoolreisje.

HELP PAKE EN BEPPE DE VOORJAARSVAKANTIE DOOR
Zoals ieder jaar is het in februari weer tijd voor “Help Pake & Beppe de vakantie door” en dat betekent
dat er in de Friese musea van18 tot en met 21 februari weer van alles te doen en te beleven is voor de
kinderen. Op vertoon van een pake, beppe of andere volwassene, mogen de kinderen gratis naar binnen
en deelnemen aan de georganiseerde activiteiten.

ADRESWIJZIGING OF ANDERE GEGEVENS GEWIJZIGD?
Geef het online door! Vanaf nu is het mogelijk om online een adreswijziging of wijziging van andere
gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer of e-mailadres) door te geven. Op onze website onder
‘Contact’ kunt u een online formulier vinden om de wijziging door te geven. Eenvoudig en snel! Na
ontvangst van uw wijziging voeren wij de wijzigingen z.s.m. door in ons administratiesysteem.
Kijk op: https://www.obspopulier.nl/Contact

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Populier

PS: WIE VAN U HEEFT EEN BOLDERKAR THUIS EN MOGEN WE NA DE VOORJAARSVAKANTIE EEN DAG
LENEN?
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