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Schaatsmiddag 22 februari
Op maandagmiddag 22 februari is groep 3 tot en met 8
wezen schaatsen in de gloednieuwe Elfstedenhal in
Leeuwarden. Het programma wat we achter de hand
hadden om de kinderen te vermaken bij verveling, bleek
niet nodig. Dank aan alle chauffeurs die dit mede
mogelijk hebben gemaakt.
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Kerst
Onze eerste actie in schooljaar 2014-2015 was om de hal van
school in kerstsfeer te brengen, dit lukte prima. Op de
vrijdagochtend voor de kerstvakantie hebben een kerstontbijt
verzorgd voor de kinderen. Alle kinderen in hun kerstkleding
aan de lange tafels: prachtig om te zien!
Schaatsen
Helaas was er deze winter geen ijs, dus ook geen
wedstrijden…….
Koningsspelen
24 April was de dag van de koningsspelen. In overleg met
school heeft de OR het ontbijt op school voor de kinderen van It
Pertoer georganiseerd. Het ontbijt vond plaats in de speelhal,
die voor de gelegenheid helemaal was versierd in Koningsdagstijl.
Ook heeft de OR een Vossenjacht op touw gezet. Aan de
Vossenjacht deden de kinderen van De Krunenstrobbe uit
Jorwert ook gezellig mee. De kinderen van beide scholen
werden door elkaar gehusseld en in groepjes het dorp in
gestuurd, bij de diverse vossen langs. Het weer was goed, de
kinderen deden spelletjes, gingen knutselen en puzzelen en
kregen wat lekkers. Bij deze veel dank aan de moeders en de 2
pakes (Andrys de Jong en opa Bossema) die hebben
meegeholpen!
Kuiertocht
De route van de kuiertocht was deze keer bedacht door Sjoerd
v.d. Vegt en Roland Jaspers. Een nog niet eerder gelopen route:
eerst dwars door de weilanden naar Jorwert, dan via Fûns en
de dierenboerderij naar Bears. Daarna vanuit Bears weer naar
Weidum. De 10 kilometer liep langs de familie v.d. Lageweg en
vervolgens weer richting Weidum.
Ook deze keer was er een afvaardiging van het korps gekomen
om de kinderen en begeleiders het eerste stukje voor te gaan,
geweldig! Sjoerd en Roland liepen daarna voorop en hielden de
kinderen de eerste helft mooi bij elkaar. Na de pitstop
halverwege waren er kinderen die liever gingen rennen dan
lopen. Het weer was heerlijk, het was een aangename tocht. En
op het eind: een medaille en marshmallows!
Kaatsen
Het kaatsen werd zoals altijd vooraf gegaan door het met
elkaar maken van de kaatskransen, bij Tsjitske (moeder van
Hester en Jitse) in de tuin. Allen die hebben geholpen bedankt.
De weergoden waren ons dit schooljaar goed gezind want ook
op 12 juni, tijdens de kaatsmiddag, was het prachtig weer. Het
zou erg warm worden, er werden emmers met water neergezet
en er werd veel water en ranja geschonken. Omdat de zon zich
niet zoveel liet zien was het toch goed uit te houden op het
kaatsveld in Jellum. Dankzij de hulp van veel ouders en ook
nu weer grootouders was het een geslaagde middag! Er gingen
weer veel kinderen met een prijzen en kransen naar huis.
Ledenwisseling
Louise de Boer en Marineke van der Zijpp hebben dit jaar
afscheid genomen van de OR: veel dank voor jullie inzet!
Gelukkig is Marrit de Jong dit voorjaar aangeschoven: wolkom!
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Hierbij willen wij jullie informeren over de stand van zaken
m.b.t. het continurooster.
De werkgroep is samen met Arnold Oosterdijk en het team aan
het kijken op welke manier het continurooster het best ingepast
kan worden voor zowel medewerkers en leerlingen.
Hierbij speelt nog altijd dat ouders niet mogen opdraaien voor
de kosten van de pauzevervanging. Hier lijkt een oplossing voor
te zijn gevonden.
Naast de kosten zijn wij aan het onderzoeken geweest welk
model haalbaar en wenselijk is. Uit de enquête kwam naar
voren dat ouders voorkeur hebben voor een model dat meer
uren winst oplevert qua vrije tijd.
Voor de continuïteit en rust op It Pertoer gaat op dit moment de
voorkeur uit naar het 5 gelijke dagen model. Het leek erop dat
dit model in eerste instantie geen optie was voor It
Pertoer. Echter, na onderzoek, lijkt dit model wel mogelijk en
het beste aan te sluiten bij het doel van het continurooster en
voorkeur heeft bij de teamleden.
Zoals jullie lezen is er weer een flink aantal stappen gezet. Wij
hopen jullie eind maart te informeren over het vervolg.
Gradeke, Dirkje, Mariska, Aly en Laura
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Wellicht ten overvloede nog even de activiteiten die dit
schooljaar nog op de planning staan:
Vrijdag 22 april: koningsontbijt en –spelen
Vrijdag 20 mei: kuiertocht
Vrijdag 17 juni: schoolkaatsen

In deze nieuwsbrief stond het jaarverslag 2014-2015.
Het financieel jaarverslag van de ouderraad kan
desgevraagd ingekeken worden. Neem in dat geval even
contact op met Aaltsje: akoldijk@hetnet.nl.
Neem eens een kijkje op de website van school. Hier
staan regelmatig nieuwtjes over wat er op school
gebeurt: http://www.itpertoer.nl/Nieuws
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