Wytgaard, 15 december 2016

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
De baby van juf Simone is
geboren!!
Op maandag 11 december is Aiden Pool, de
gezonde, lieve en knappe zoon van juf Simone
en Alain ter wereld gekomen. Moeder en kind
zijn nog in het ziekenhuis en maken het goed.

Agenda


Vrijdag 22 december:



8.30 kerstviering in de hal van
school.



12.00-13.00 uur: kerstlunch verzorgd door de OV.



13.00 uur: VAKANTIE



Zaterdag 30 december: oud papier
Fam. Meijer-de Wit



Maandag 8 januari: start



Woensdag 10 januari: kerstbomeninzamelactie



Vrijdag 12 januari: maandopening
groep 6-7-8



Donderdag 18 januari: 8.30-9.30
Inloopochtend
Om alvast te noteren in
uw agenda:



Vrijdag 26 januari Feestelijke afsluiting leesproject 10.00 uur. Iedereen is welkom! (Uitnodiging
volgt)



Vrijdag 2 februari Grote happening
in de Twirre rondom kinderen en
dorpsvisie vanaf 19.00 uur (Uitnodiging volgt)

Oproep:
School begint om 8.25 uur, wil iedereen erop
toezien op tijd te zijn, niet te laat maar ook niet
te vroeg? Kinderen zijn nu soms om 8.00 uur al
op school, dat is erg vroeg.

Vraag
In de onderbouw willen we graag wat joggingbroeken in de maten 116-128. Als je wat hebt
liggen, wij zijn er blij mee.

Peuteropvang binnen ons
kindcentrum
Op de Lytse Twirre hebben we 3 maal per week
een peuterochtend. Een peuterochtend begint
vanaf half 9 met een inloop. De peuters komen
dan binnen en gaan lekker met elkaar spelen of
een boekje lezen. Zo rond 9:00 uur gaan we met
elkaar in de kring, dat is altijd erg gezellig. We
zingen liedjes en kletsen met elkaar. Puk is hier
ook altijd bij. Hij hoort bij ons VVE-programma
Uk & Puk. We leren samen met Puk, dingen uit
verschillende thema’s. Bijvoorbeeld; Ik en mijn
familie, dit ben ik, hatsjoe enz. Dit om de taalontwikkeling te stimuleren en een goede start
te maken op de basisschool. We doen binnen
het kindcentrum, als peuters en kleuters ook
veel dingen samen. Zo was er het gezamenlijke
leesproject en is er een peuter-kleuterochtend
op de dinsdag. Op woensdag gymmen we samen met het Nijntje Beweegdiploma.
De doorgaande lijn en samenwerking binnen
ons kindcentrum is belangrijk.
Dit is zeker voor de kinderen erg prettig, ze raken gewend aan elkaar, de ruimte en de verschillende juffen.
De theorie van Gordon (kinderopvang) en de
Building Learning Power vanuit school vormen

een mooie aanvulling op elkaar en dragen bij
aan een mooie doorgaande lijn.

Adventsvieringen
Er zijn al twee adventsvieringen geweest. Het
verhaal van Ebenezer Scrooge staat dit jaar
centraal. In de tweede viering gaat hij met de
geest van vorige vieringen van kerst op pad om
te zien waar zijn geluk lag in die jaren. Ebenezer
wordt zich iedere keer meer bewust van het feit
dat hij zich toch wel erg ongelukkig voelt op dit
moment. De derde adventsviering vindt plaats
op dinsdag 19 december en de laatste adventsviering valt samen met de kerstviering op 22
december. De viering zal in samenwerking met
de studenten uitgevoerd worden. De mooie
versieringen op de adventstafel zijn te danken
aan onze studenten. Wij zijn er erg blij mee!
Iedereen die samen met ons Kerst wil vieren is
22 december om 8.30 uur van harte welkom in
de hal van school!

Kerstbomenactie op
10 januari

Woensdag 10 januari (niet op 11 januari, zoals
op de poster vermeld staat) is er weer een
kerstbomeninzamelactie waarbij je een sinaasappel en een lot per boom kunt verdienen en
wie weet uiteindelijk de waardebon van €25.
We zoeken nog een ouder die de kerstbomen
voor ons wil inzamelen. Graag even laten weten
op school als je dit voor ons wil doen.

Inloopspreekuur GGD

Heb je vragen over de opvoeding of gezondheid
van je kind? Elke eerste dinsdag van de maand
(m.u.v. januari en mei) is er een inloopspreekuur op het consultatiebureau van GGD Fryslan.
Je kan ook met je kind voor een gehoor- of oogtest bij ons terecht. De jeugdarts, doktersassistente en twee jeugdverpleegkundigen staan tot
je beschikking op deze ochtenden. Hun telefoonnummers staan op de folder die op het
raam van het speellokaal hangt. Ook het adres
is hierop vermeld.
Namens alle kinderen en personeelsleden
wensen wij iedereen een hele fijne Kerst en
alvast een gelukkig nieuwjaar.

