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De jarigen van deze week
Daan

Agenda
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06-02

Dansen muziekles groep 1-5
Kerstconcert Linde College groep 1-8 Bonifatiuskerk
Kerstavond: feestmaaltijd inloop 17.30, buffet van 17.45-19.00 uur
Kerstspelletjesochtend: alle leerlingen om 12 uur vrij
Radio-uitzending O3 groep 8
Start 2e helft schooljaar
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Mike en Spike theater groep 8
Toetsweken groep 1-8
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Nationale voorleesdagen
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Studiemiddag team: alle leerlingen om 12 uur vrij
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Harp en boomwackerles groep 1-5
Rockdansles Clairette groep 6-7-8
Studiedag team: alle leerlingen vrij
Harp en boomwackerles groep 1-5

“Frummeltasjes”
Zeker in deze maanden worden er op school veel werkjes gemaakt die later mee naar huis genomen
worden. Daar de plastic tassen niet meer in gebruik zijn, merken we dat het lastig is om de volle
schriften, gemaakte knutsels en tekeningen aan de kinderen mee te geven. Hun eigen tas is vaak al
veel te vol. Het zou fijn zijn als ieder kind permanent een opvouwbaar boodschappentasje ( zo’n
“frummeltasje”) in de rugzak zou hebben. De kinderen kunnen de spullen dan gemakkelijk mee naar
huis nemen. Zo’n tasje neemt weinig plaats in en is in de rugzak altijd voorhanden!

Meester Martin
Na een aantal weken bij ons op school te hebben gewerkt, gaat meester Martin na de kerstvakantie
groep 3-4 op de Oosterbrink in Boijl begeleiden. Ook zal hij een dag op de Wjukslach in Langezwaag
gaan invullen. Fijn voor hem dat hij weer een baan voor langere tijd heeft gevonden, jammer voor
ons dat hij ons gaat verlaten. Wij blijven wel “stamschool” voor hem. Mocht de ziektevervanging op

één van de banen afgelopen zijn, dan zal hij weer bij ons op school komen totdat een volgende klus
zich aandient. Meester Martin, we vonden het fijn dat je bij ons bent geweest. Veel plezier op de
beide andere scholen.

Welkom-Kind Friesland breidt uit met BSO.
Gastouderbureau Welkom-Kind gaat per februari 2020 starten met het
aanbieden van buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang krijgt
een plekje in basisschool De Tjongeling. De opvang biedt plaats voor
max. 10 BSO-kinderen van 4 – 12 jaar tegelijkertijd.
De openingstijden zullen zijn van maandag t/m donderdag 14.00 – 18.00 uur en op vrijdag van 12.00
– 18.00 uur. Tijdens de vakanties zullen er, in overleg met ouder(s), aangepaste openingstijden
gehanteerd worden.
Er zal gewerkt worden met zowel vaste als flexibele contracten. Daarnaast zal het mogelijk zijn om
een strippenkaart aan te schaffen. De strippenkaart is te gebruiken voor incidentele opvang.
Wilt u meer informatie en/of bent u op zoek naar een BSO-plekje voor uw kind(eren)? Neem dan
gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 – 12.00
uur en van 13.00 – 16.30 uur.
Telefoonnummer: 0516 – 850338, e-mail: info@welkomkindfriesland.nl
Wij staan graag voor u klaar!
Team Welkom-Kind Friesland

BSO op de Tjongeling
Na het sluiten van de BSO Doerak zijn we op zoek gegaan naar een andere partij om op onze school
naschoolse opvang te verzorgen voor leerlingen van de basisschoolleeftijd. Wij zijn erg blij dat
Welkom Kind, een bekend gastouderbedrijf uit ons dorp, deze stap wil zetten. Het lege lokaal wordt
na de kerstvakantie in huiselijk sfeer gebracht. We hopen dat er gedurende het jaar steeds meer
kinderen gebruik van zullen gaan maken. Wat is er nu mooier om met leeftijdsgenootjes te kunnen
spelen, vanaf de BSO naar de sport te kunnen gaan en vooral om tijdens de werkdagen van de ouders
goed opgevangen te kunnen worden.
Welkom Kind en de Tjongeling zullen in januari een ouderavond plannen om ouders van meer
informatie te gaan voorzien.

Kerstbericht van de MR
Lichtjeswandeling voor ouders tijdens kerstdiner.
Lunia organiseert dit jaar een lichtjeswandeling die qua timing afgestemd is op de tijden van het
kerstdiner. Ouders die hier aan mee willen doen kunnen nadat ze de kinderen naar school hebben
gebracht naar Lunia lopen. De wandeling zal tijdig afgelopen zijn zodat de kinderen om 19u weer
opgehaald kunnen worden.
De tocht is ongeveer 3 km lang en wordt voorafgegaan/afgesloten met een glühwein/warme
chocolademelk op het Lunia terras. Hierbij zal Karst Berkenbosch een van zijn kerstverhalen
vertellen.
Inloop: 17:30 uur
Einde: 19:00 uur
Inclusief consumptie € 2,50
Namens de MR
Erik-Jan de Jong

KERSTBUFFET
Ook dit jaar willen we weer een buffet voor alle klassen organiseren…
Per groep zijn er gerechten/hapjes nodig, graag een variatie van warm/koud, hartig/zoet… …en graag
iets dat gemakkelijk te serveren of te verdelen is.
We zijn dus op zoek naar kooklustige ouders!!! Wil jij iets maken, vul dan het lijstje bij de klassendeur
in. Je wordt nog gebeld door een OV lid om hoeveelheden e.d. af te spreken.
Kosten kunnen gedeclareerd worden bij de OV. N.B. frituur heeft niet onze voorkeur!

OV obs de Tjongeling

Kerstvoorbereidingen
Volgende week komen we meteen in de kerstsfeer terecht. We hebben dit jaar net twee weken om
de school in kerststemming te brengen. Diverse organisatorische zaken zijn al opgestart.
Zo gaat er de komende week een mailtje uit naar de ouders die zich via de activiteitenlijst hebben
opgegeven om aan de spelletjesochtend deel te nemen.
Mocht u zich niet opgegeven hebben voor de spelletjesochtend op vrijdag 20 december en u wilt nog
graag meedoen, dan is een mailtje naar de school voldoende. U kunt dit doen door een mailtje te
sturen naar juf Anja: a.wapstra@obsdetjongeling.nl
Voor u is van belang om alvast te weten dat er op donderdag 19 december een gewoon lesrooster
zal plaatsvinden van 8.30-14.00 uur. Na de lunch zal groep 7 een kerstspel voor de andere leerlingen
verzorgen. Ieder heeft tussen 14.00 uur en 17.30 uur de tijd om even uit te rusten, zich feestelijk op
te tutten, e.d. Op school is er dan de ruimte en tijd om de lokalen voor de feestelijke kerstdis klaar te
maken.
Meer wetenswaardigheden over de kerstviering:
Willen alle kinderen uit de groepen 1-8 een glazen potje zonder etiket voorzien van naam mee
nemen?
Kerstmaaltijd
Dit jaar is de inloop voor de kerstmaaltijd van 17.30-17.45 U mag uw kind naar de eigen groep
brengen. Daar is dan de gezellige maaltijd van 17.45-19.00 uur. Geeft u uw kind , liefst daags van
tevoren, een bord, beker en bestek (voorzien van naam) mee in een plastic tas? Wij kunnen dan de
tafels ’s middags al klaarmaken. Na afloop kan de vuile vaat zo weer in de tas mee naar huis.
De MR organiseert dit jaar voor de ouders geen extra activiteit tijdens de kerstmaaltijd. Lunia heeft
i.o.m. ons een mooie lichtjeswandeling georganiseerd, bewust tijdens de kerstmaaltijd van de
leerlingen.
Klein optreden tijdens kerstmaaltijd
In overleg met de leerkrachten kunnen de kinderen van groep 3 tot en met 8 vragen of ze tijdens de
kerstmaaltijd op 19 december een klein optreden mogen doen.
Vrijdagmorgen 20 december
’s Morgens is er van 9.00 tot 11.15 uur een spelletjesmorgen.
De schooltijden zijn op deze ochtend voor alle leerlingen wel hetzelfde, dus van 8.30 – 12.00 uur. Alle
kinderen zijn ’s middags vrij.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 19 december 2019

Een leuke manier om het lekkere lezen te blijven stimuleren tijdens de kerstvakantie!

