
In week 8 vinden de tienminutengesprekken plaats op woensdag 19 en donderdag 20 februari. U ontvangt bin-

nenkort een uitnodiging. 

Tienminutengesprekken 

Nieuwsgearig 

Kleutergroepen 

Vanaf 28 januari 2014 is de splitsing van de kleutergroep ingegaan. 
Op dinsdag-, woensdag– en donderdagmorgen is de kleutergroep 
verdeeld over twee groepen. Het was voor de kinderen, ouders en 
juffen even wennen, maar de eerste ervaringen zijn erg positief. 
 
Kort geleden is ook het nieuwe kleutermeubilair binnengekomen. Alle-
maal nieuwe stoelen en een paar nieuwe tafels. 
We hebben nog een flink aantal oude kleuterstoelen over. Deze bie-
den we aan u te koop aan. We vragen 5 euro per stoel en dat zal ten 
goede komen aan het plein.  
Wanneer u een kleuterstoel wilt overnemen, kunt u dit via juf Anna of 
juf Tetty regelen. Dit kan t/m week 7. 

Voor de ouders van groep 1/2 
Een berichtje namens de moeder van Wessel Westra uit groep 1: 

Wessel is thuisgekomen van Snowboots in twee verschillende maten. Het gaat om snowboots van de Welkoop 

in het blauw met grijs. Mocht uw kind dergelijke snowboots hebben, wilt u dan even controleren of de maten 

kloppen? Mocht er iemand zijn met ook twee verschillende maten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met 

de moeder van Wessel via: ss.agema@knid.nl 

Facebook 
We hebben sinds 31-1-2014 een Facebookpagina van de school: https://www.facebook.com/degearing 

De komende tijd staat vooral in het teken van uitproberen van de mogelijkheden. 

BHV 
Op 19 februari a.s. is er een herhalingsdag voor een groep BHV’ers van CBO Dongeradeel. Juf Christina, juf 

Annie en juf Anke zijn op De Gearing de BHV’ers. Elke twee jaar hebben zij een herhalingsdag om hun licentie 

voort te kunnen zetten. In ochtenduren staat ontruiming en brandoefening gepland en in de middag de EHBO 

vaardigheden. De brandoefening en ontruiming zal dit jaar op De Gearing plaatsvinden. 


