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Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober en november.
Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
Do 31 oktober
6 november
Do 7 nov
Vr 8 nov
11-15 nov.
Vanaf woe 13
november
Di 12 november
Woe 13 november
Do 14 november
Do 21 nov.
Week 25-29 nov
In deze week 25-29
november Mearke
Winsum
Di 26 nov
Do 28 november
Do 5 december
Ma 9 december
Woe 18 dec
Do 19 december

Eerste les van Rots en Water begint voor de groepen 5 t/m 8
Stakingsdag onderwijs: De school is dicht.
Voorronde fries kampioenschap tikkertje in Bolsward
Speelgoedinzameling peuterspeelzaal
Week van de mediawijsheid
Schoolfruitprogramma start weer
Rijders nodig

Rijders nodig

Extra schoen, laars
of klomp mee
Rijders nodig

Les jeu de boules groep 5-6 en 7-8 in Witmarsum
Voorleeswedstrijd groep 7-8 Makkum in bieb (19.00-20.30)
‘s Middags 12.00 uur: kinderen vrij, juffen hebben
studiemiddag
OR vergadering 19.00 uur
Spreekuur (incidenteel)
Voor groep 5-8

Schoen zetten op school
Technolab groep 7-8
12.00-14.00 in Sneek
Sinterklaasfeest
Verpleegkundige voor groep 7
Fries kampioenschap tikkertje
kerstviering

NIEUW MR LID
Mijn naam is Peter Dijkstra en ik ben sinds 2004 woonachtig in Makkum. Ik woon samen met Karin
Reijns en op dit moment gaat onze dochter Sinne iedere dag met veel plezier naar Juf Petra. Over 2 jaar
mag ze haar jongere broertje Fedde aan de hand nemen naar De Populier. Mijn oudere dochter Annick
woont een groot deel van de tijd bij ons in ons gezellige huis aan de Bleekstraat in het oude centrum.
Als ouder vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij het schoolgaan van mijn kinderen. Toen de
vacature voor de MR werd geplaatst vond ik het daarom heel vanzelfsprekend om mijzelf daarvoor
beschikbaar te stellen. Ik ben van mening dat als de kans er is - en je er de tijd voor hebt - je niet aan de
zijlijn moet blijven staan als de mogelijkheid zich voordoet.
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Tot vorig jaar was ik werkzaam op de ondersteunende dienst bij een school in het voortgezet onderwijs
en hier heb ik enige ervaring opgedaan met de bestuurlijke vraagstukken in onderwijsland. Ik hoop dat
ik met mijn werk- maar ook levenservaring een steentje kan bijdragen aan een mooie schooltijd op De
Populier.

STAKING
Op 6 november is er wederom een stakingsdag uitgeroepen in het onderwijs en ons team geeft ghoor
aan deze oproep. Daarom is woensdag 6 november de school gesloten. Onze directeur zal dit nog
toelichten in een aparte mail.

SPEELGOEDINZAMELING.
8 november (19.00-20.30) is er een speelgoed-inzameling (sinterklaasspeelgoedactie) bij de
peuterspeelzaal: “Krobbeguod” Verzamelt u ook mee?

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Onlangs heeft u een mail gehad met daarin de informatie over de wijze waarop u de vrijwillige
ouderbijdrage kunt voldoen.
Wij maken u er op attent dat er bij de gemeente middelen beschikbaar zijn (stichting Leergeld) voor
gezinnen die hier financieel aanspraak op kunnen maken. Via de schoolsite vindt u een link hierover.

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
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ROTS EN WATER
Op donderdag 31 oktober starten we op de Populier met Rots en Water in de groepen 5/6 en 7/8. In
totaal worden er 10 lessen aangeboden, waarbij de laatste les de ouders worden uitgenodigd. Deze
uitnodiging ontvangt u nog. Tijdens de Rots en Water lessen gaan we aan de slag met het groepsproces
en worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. De volgende thema’s komen aan bod:
Hoe ga je om met pestgedrag? Wat te doen bij conflicten? Hoe ga je om met een bedreigende groep?
Vertrouwen in jezelf en in de ander, je grenzen aangeven, meeloopgedrag en een zelfverdediging.
Tijdens de trainingen worden er veel praktische oefeningen gedaan en deze worden later geëvalueerd
tijdens het kringgesprek.

SCHOOLFRUITPROGRAMMA
Wij zijn dit schooljaar weer ingeloot in het EU schoolfruitprogramma. Dit houdt in dat we gedurende
een aantal maanden drie dagen in de week fruit geleverd krijgen en de kinderen hiermee opnieuw
kennis laten maken. Dit houdt concreet in dat we vanaf woensdag 13 november hiermee beginnen.
U hoeft vanaf woensdag 13 november uw kind op de woensdag, donderdag en vrijdag geen fruit mee te
geven. Wel graag drinken en lunch mee blijven geven. U krijgt weer een berichtje op het moment dat
het schoolfruitprogramma weer stopt. (medio april)

LES JEU DE BOULES
Op dinsdag 12 november gaan de groepen 5-6 en 7-8 naar Witmarsum voor een gastles op de jeu-deboules baan in Witmarsum.
We zoeken een aantal ouders die de kinderen daar om 12.30 uur naar toe willen brengen en om 14.00
uur weer terug willen rijden. Er is via de Parro app dezelfde oproep gedaan en via deze app kunt u zich
ook opgeven.

SPREEKUUR (incidenteel)
In februari is het eerste rapportgesprek gepland. Wellicht vindt u dit laat en heeft u nu al vragen over
uw kind.
Wij geven u de gelegenheid om in de week van 25-29 nov. vragen te stellen aan de leerkracht over het
functioneren van uw kind m.b.t. zowel de vorderingen bij de verschillende vakken als de sociaalemotionele ontwikkeling.
U bent deze 10 minuten de vragensteller.
Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, kunt u zich opgeven via de gespreksplanner in Parro.
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De gespreksplanning is vanaf 11 november beschikbaar voor gezinnen met meerdere kinderen op
school, zodat zij de gesprekken voor hun kinderen zo efficiënt mogelijk kunnen plannen. Voor de
overige gezinnen is de gespreksplanning vanaf 12 november beschikbaar in Parro.
Als de gespreksplanner beschikbaar is, krijgt U een push-notificatie dat er een nieuw agenda-item in
Parro staat. Als U het agenda-item met de gespreksplanner opent, kunt u per kind uit de beschikbare
tijdstippen kiezen.

RIJDERS MEARKE WINSUM
In de week van 25-29 november gaan we met groep 5-8 naar het sprookje/mearke in Winsum. De
exacte datum is nog niet bekend. Zodra de datum bekend is, krijgt u via de Parro app wederom een
verzoek om mee te gaan als rijder en toeschouwer.

TECHNOLAB GROEP 7-8 (do 28 nov)
De locatie: Bogerman, Hemdijk 2 8601 XH Sneek, Technieklokaal 055 Vakcollege.
Deze workshop is samengesteld met Bouwmensen, Schildersvakschool en InstallatieWerk. Er wordt een
project gemaakt met rest hout, geschilderd en gewerkt met LED verlichting. De werkstukken worden
achteraf weer mee terug gebracht naar school.
Er wordt gestart met een algemene instructie voor de gehele groep. Denk aan veiligheidsregels, hoe om
te gaan met een zaag of hamer, naast uitleg over het proces. De groep wordt daarna ingedeeld en krijgt
elke groep een eigen begeleider.
De kinderen krijgen een Technolab jas aan. Dit omdat er met verf wordt gewerkt en om herkenbaar te
zijn in het gebouw ten opzichte van de overige leerlingen. Na het actieve gedeelte eindigen we weer
met de gehele groep. We bespreken de ervaringen met de kinderen en indien nog nodig ruimen we
gezamenlijk op.
Ook via de Parro app komt er een oproep en kunt u zich via deze app opgeven.
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FRIES TIKKAMPIOENSCHAP
Tikkertje… maar dan met een nieuw cool sausje erover! Kinderen van onze school zijn uitgenodigd voor
het Fries Kampioenschap Tikkertje.
Check het filmpje om een indruk te krijgen https://www.youtube.com/watch?v=jBosgJmO-1w
Woensdag 18 december zal het Fries Kampioenschap Tikkertje plaats vinden, kinderen kunnen zich
plaatsen door mee te doen met de voorronden.
De voorronde vindt plaats op donderdag 7 november na schooltijd in Bolsward.
De kinderen hebben onlangs een flyer hierover meegekregen. Uw kind kan zich individueel opgeven.

BESTELLINGEN KUNSTWEKEN
Binnenkort krijgen we de bestellingen binnen van de dingen die u besteld heeft van de kunstweken.
Zodra de bestellingen binnen zijn ontvangt u een berichtje en kunt u deze ophalen van school.

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Populier
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