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Van de directie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Woensdag 11 november
Open lessen CSG Liudger

Dinsdag 24 november en
donderdag 26 november.
19.30 uur: Voorlichtingsavond
CSG Liudger voor ouders
(digitaal)

En dan is het alweer november. De tijd vliegt, al staat voor
mijn gevoel de wereld soms stil. Het is nog steeds een
bijzondere tijd waarin we leven. Een tijd waarin COVID-19
om zich heen grijpt en het aantal besmettingen maar niet
daalt. Samen voeren we de strijd tegen het coronavirus.
Binnen in de school zien we gelukkige kinderen. Kinderen die
stralen en die aan het leren zijn. Tjongertalent is na de
herfstvakantie ook weer opgestart. Dinsdag 20 oktober was
het de gehele dag merkbaar: vanmiddag gaat het eindelijk
beginnen!
Het was fantastisch om te zien. In deze periode staat
wetenschap & techniek, drama en koken centraal. De
kinderen waren leergierig, betrokken en serieus aan het
werk

Veel leesplezier toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Edwin Veenstra
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Covid-19
We kunnen er niet om heen, het coronavirus heeft ook
onze school bereikt. Afgelopen week werd een collega
van ons getroffen door het coronavirus. Gelukkig gaat alles
goed en mag er vanaf morgen weer gewerkt worden.
De school staat in deze tijd in nauw contact met
GGD Fryslân die ons van advies voorziet. We volgen
Daarnaast de richtlijnen van het RIVM. We willen u vragen
om scherp en alert te zijn omdat de richtlijnen voor
onze school aangescherpt zijn.

Jarigen oktober/november
3 november
Rebecca Baron (8 jaar)
14 november
Aize Stoker (11 jaar)

Let op:
• Verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn
• (licht) hoesten
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping)
• Kortademigheid/benauwdheid
• Verhoging óf koorts boven de 38 graden

28 november
Geeske Smid (8 jaar)

Krijgt uw kind klachten? Dan blijft uw kind thuis.
En u laat uw kind testen. Vraag een test aan via
telefoonnummer 0800-1202 of via website
www.coronatest.nl

19 december
Grietine Rispens (8 jaar)

15 december
Tirza Hofkamp (6 jaar)
17 december
Janyk Boonstra (6 jaar)

Omdat we goed ventileren is een warme trui of
een warm vest geen overbodige luxe.

11 november | Sint Maarten
We hebben dit jaar als school besloten
om in deze tijd toch een lampion te
knutselen. Het lampion knutselen
is een gezellige, creatieve opdracht.
Het is aan u als ouder of u uw kinderen
langs de deuren laat gaan.
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Digitaal ouderpanel
Vorige week dinsdag heeft er een digitaal ouderpanel
plaatsgevonden. Het thema van deze avond was: lesgeven in
coronatijd. Via deze weg wil ik alle deelnemers hartelijk danken
voor hun inzet en betrokkenheid. Het geeft altijd weer nieuwe inzichten
die waardevol zijn voor ons als school.

Leerlingenraad

Met trots presenteren wij onze nieuwe leerlingenraad!
Grietine, Aize, Lisa, Sterre
Mylan en Sanne
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Informatie van externe organisaties
Wij krijgen regelmatig de vraag van externe organisaties om informatie door te sturen aan ouders of in de
nieuwsbrief te plaatsen. Meestal is dat geen probleem. Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor de
inhoud en juistheid van de informatie. Voor vragen over deze informatie graag contact opnemen met de
betreffende organisatie.

Buursportcoach
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Nieuws vanuit de Bibliotheek

Kinderboekenweek 2020
De Kinderboekenweek is alweer voorbij. Misschien is uw kind met de klas op bezoek geweest in
de bibliotheek voor een leuk programma rondom de Kinderboekenweek, of is de
leesconsulent op school op bezoek geweest. De leesconsulenten hebben weer hun best
gedaan er een mooie activiteit van te maken.

Warboel in de bieb
Ook zijn verschillende kinderen van groep 3 op bezoek geweest voor
het programma Warboel in de bieb. Een programma gebaseerd op
de verhalen van de spin Anansi.
Tijdens dit bezoek hebben de kinderen kennis gemaakt met de bibliotheek en de voor hen
geschikte boekjes.

Lidmaatschap
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Laat uw kind
ontdekken welke boeken hij/zij leuk vindt om te lezen. Kom daarom naar de bibliotheek waar
een enorm gevarieerd aanbod is te vinden. Naast boeken zijn er ook tijdschriften te vinden.
Zelfs voor baby’s heeft de bibliotheek al een aanbod.
Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus KOM NAAR DE BIEB!

Boekentips Het is herfst Deze keer een aantal boekjes voor de onderbouw
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Rick en de herfst – Liesbet Slegers
Het wordt kouder, de blaadjes vallen van de bomen,
eekhoorns verzamelen nootjes ... Het is herfst!
Rik gaat samen met mama en papa naar het bos.
Hij doet zijn regenjas en laarzen aan.
In zijn mandje verzamelt hij herfstblaadjes
en kastanjes, voor in de klas.

Hoera, herfst! – Vivian den Hollander & Natascha Stenvert
Dit informatieve (doe)boek staat niet alleen boordevol leuke knutselideeën met
kastanjes, paddenstoelen en herfstbladeren, maar bevat ook weetjes over van
alles wat met dit seizoen te maken heeft!

De vier kaboutertjes in de herfst – Marianne Busser
Vier kaboutertjes wonen in het bos. En waar beleef je de seizoenen meer dan
daar? Een sfeervol en fijn voorleesboek vol vallende blaadjes, eikeltjes, kastanjes
en beukennootjes. Paddenstoelen, storm en regen. De vier kaboutertjes beleven
er de mooiste verhalen en peuters en kleuters zullen genieten van hun
herfstavonturen.

Twee vechtende eekhoorntjes – Rachel Bright
Een mooi boek over samen delen. Twee eekhoorntjes ontdekken dat het samen
delen van de wintervoorraad veel leuker is dan vechten om de laatste
dennenappel. Door de ruzie raken zij in allerlei vervelende situaties verwikkeld en
uiteindelijk zijn ze op elkaar aangewezen om elkaar te redden van de waterval.

En verder:
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