Riemslootnieuws 710
07-09-2017
Jaargang 17

e-mail: info@obsderiemsloot.nl
tel. nr. 0516 432090
KDV en BSO Dag en Dou email:
roezemoes@dagendou.nl
TSO: planning@dagendou.nl
KDV en BSO Flexkidz email:
kdvappelscha@gmail.com
www.comperio.nl
NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Nieuwe leerling
Roy Mollema is bij ons op school gekomen. Hij is verhuisd vanuit Kollum en zit nu in groep 5. Roy,
heel veel plezier bij ons op school.

Even voorstellen:
Noah Smit
*Tweedejaars onderwijsassistent stagiaire Noah Smit .
Mijn naam is Noah Smit. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in Appelscha. Ik ben tweedejaars onderwijs
assistent (OA2’er). Ik ben erg gepassioneerd in het vak als meester. Vanaf jongs af aan wou ik graag
zelf het voorbeeld zijn voor kinderen, omdat ik, toen ik nog op de basisschool zat altijd een hechte
band met mijn meesters en juffen had. Ik wil door middel van een goeie band met de kinderen er
voor zorgen dat dit een super jaar gaat worden. Daar gaan we uiteraard samen voor zorgen . Naast
mijn school en stage ben ik te vinden op het voetbalveld en de Albert Heijn (bakkersafdeling). Ik zal
de komende tien weken actief zijn op jullie school. Daarna elke donderdag, en de laatste tien weken
zal ik er weer elke dag zijn.
We gaan er een mooi jaar van maken.
Vriendelijke groet,
Noah Smit

In het volgende RSN zullen juf Anja en juf Mariska zich ook even voorstellen.
Emailadressen van de leerkrachten
Om contact op te nemen met de leerkrachten via de mail kunt u de volgende mailadressen
gebruiken:
Juf Yda: Y.keizer@obsderiemsloot.nl
Juf Yvonne: Y.zijlstra@obsderiemsloot.nl
Juf Janneke: j.schipper@obsderiemsloot.nl
Juf Anja: a.sinnige@obsderiemsloot.nl
juf Annette: a.de.leeuw@obsderiemsloot.nl
juf Wia: w.blink@obsderiemsloot.nl
juf Beppie: b.oosterloo@obsderiemsloot.nl
juf Gillian: g.schaafsma@obsderiemsloot.nl
meester Jelle: j.terwal@obsderiemsloot.nl
juf Elizabeth; e.bergsma@obsderiemsloot.nl
juf lucretia: l.timmer@obsderiemsloot.nl
juf Sientje: s.buiten@obsderiemsloot.nl
meester Jacko: j.oosterhof@obsdeiremsloot.nl
juf Jeanette: info@obsderiemsloot.nl
Gymtijden
Op maandag en donderdag hebben de kinderen uit groep 3,4 en 5 gymnastiek
Op dinsdag en vrijdag de kinderen van groep 6,7, en 8.
Fietsen in het fietsenhok
De fietsen van de kinderen niet voor school neerzetten, maar even in het fietsenhok. Alleen kleuters
kunnen de fiets ook vooraan bij school zetten.
In het fietsenhok zetten de leerlingen de fietsen op volgorde van groep. Dus groep 8 helemaal
achteraan en groep 3 kan de fiets vooraan in het hok neerzetten.
Kinderen die dicht bij school wonen komen natuurlijk lopend, zodat we genoeg ruimte in het
fietsenhok houden.
Continu rooster
De eerste week met het nieuwe rooster zit er bijna op. Het is ons tot nu toe erg goed bevallen. We
horen positieve reacties van kinderen en ouders.
Inventarisatie
Denkt u deze week aan het inleveren van de inventarisatie lijst? We hebben er al heel veel weer
retour gekregen! Erg fijn!
Oproep voor contactouders
Groep 4 en groep 8 hebben nog geen nieuwe contactouder(s). Bij deze verzoeken wij de ouders van
deze beide groepen om er even over na te denken of deze taak iets voor u is. Mocht de taak niet
helemaal duidelijk zijn, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij de betreffende groepsleerkrachten.
U kunt zich als kandidaat opgeven bij de groepsleerkracht van de groep.

Informatieavonden ( herinnering)
Evenals afgelopen jaren houden we aan het begin van het schooljaar een informatieavond. Tijdens
deze avond wordt u geïnformeerd over allerlei praktische zaken, maar krijgt u ook de gelegenheid
om zelf vragen te stellen aan de nieuw leerkracht.
De data voor deze avonden zijn als volgt:
Wk. 38: Maandag 18 september: Groep 1 en 2 van 19.00-19.45 uur
Groep 5 van 19.45-20.30 uur
Dinsdag 19 september:

Groep 7 19.00 uur-19.45 uur
Groep 8 19.45 uur-20.30 uur

Woensdag 20 september: Groep 3 19.00 uur-19.45 uur
Groep 4 19.45 uur-20.30 uur
Wk. 39

Woensdag 27 september: Groep 6 19.00 uur

Panelouders
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer graag 3 panelavonden houden. Met een
groepje ouders ( uit iedere groep 1 ouder), sparren we dan over schoolzaken. Lijkt het u leuk om ook
aan te schuiven, dan kunt u zich opgeven bij juf Jeanette. De avonden waarop de panelgesprekken
plaats zulen vinden zijn: woensdag 18 oktober, woensdag 7 februari en woensdag 31 mei.
Tijden zijn van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur
Riemsloot Bergfeesten bij Appelstap zaterdag 9 september a.s.
Appelstap is in het leven geroepen om mensen een uniek evenement in de omgeving van Appelscha
te bieden. Het is in eerste instantie een wandeltocht, maar Appelstap biedt meer. Bij de laatste vijf
kilometer van de tocht lopen alle deelnemers dezelfde route, of ze voor vijf, vijftien of dertig
kilometer hebben gekozen. Vooral deze vijf kilometer staat in het teken van beleven. De deelnemers
worden getrakteerd op muziek, kunst, drama, lichteffecten en theater. Het bijzondere van Appelstap
is dat de tocht eindigt in het donker. Zo komen de belevenissen optimaal tot hun recht.
De werkstukken, die groep 5,6,7 en 8 hebben gemaakt onder leiding van beeldend kunstenaar Saber
Mikael tijdens het schoolproject De Riemsloot Bergfeesten, zullen ook worden tentoongesteld bij de
kleine zandvlakte op de Bosberg. Dit is zeer toepasselijk, want dit was de voormalige locatie van de
‘oude’ Bergfeesten.
De wandelaars komen langs deze locatie. We nodigen alle kinderen van harte uit om op zaterdag 9
september vanaf 14.00 uur met hun ouders/familie/bekenden een kijkje te komen nemen bij het
kunstproject en uitleg te geven.
Voor deze locatie zijn we op zoek naar een zandkleurige tent, die we kunnen gebruiken om het
project op te bouwen op de Kleine Kale Duinen. Als u die heeft dit graag doorgeven aan meester
Jelle.
Met banieren zal aandacht worden besteed aan dit project.
Aan de kinderen van groep 6 en groep 7 het verzoek om vanaf donderdag hun met was gemaakte
figuur, die ze thuis hebben bewaard, weer mee naar school te nemen, zodat we die kunnen
gebruiken voor de expositie van a.s. zaterdag.
meester Jelle

Staking 5 oktober

Gister hebben wij vanuit het bestuur te horen gekregen dat zij volledig achter deze actie staan en dit
dus ook ondersteunen. De stakingsbereidheid binnen onze school is groot. Zodra we meer informatie
hierover hebben zullen we u zo spoedig mogelijk hierover informeren.
Verlofaanvragen
Voor het aanvragen van een verlofdag kunt u een verlofformulier aanvragen bij juf Jeanette. Zij zal in
overleg met u bekijken of uw verlof wordt toegekend of niet. In de schoolgids kunt u vinden onder
welke voorwaarden het verlof kan worden toegekend door de school. U kunt niet eerst iets boeken
en vervolgens om toestemming voor verlof komen vragen.
Poppenhuis
Beide kleutergroepen zouden heel graag een poppenhuis in de klas willen hebben, om mee te spelen
tijdens de werkles. Wie heeft er een poppenhuis staan waar niets meer mee gedaan wordt? De
groepen 1 en 2 houden zich aanbevolen!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Vanaf volgende week zullen we drie weken werken over het thema ‘Thuis’. Dit is een thema
uit de methode Kleuterplein. De kinderen zijn tijdens de vakantie net langere tijd thuis
geweest en moeten nu weer wennen aan de dagelijkse gang van zaken op school. In dit
thema vergelijken we de gang van zaken op school met die van thuis. Met wie wonen en
spelen de kinderen thuis en wie komen ze op school tegen? Welke spullen hebben ze thuis
en wat is er allemaal op school? Wat doen ze thuis wel en op school niet en andersom?
Genoeg dingen om over te lezen, praten en werken!

Groep 6,7,8
Badminton
Woensdag 13 september krijgen groep 6, 7 en 8 een badmintonles in de sporthal.
Deze dag moeten de kinderen op de fiets op school komen en hun gymkleren meenemen.
Groep 6: 8.45 - 9.45 uur
Groep 7: 9.45 - 10.45 uur
Groep 8: 10.45 - 11.45 uur
Groep 8:
`Comprix in beweging`.
Vrijdag 15 september wordt er door Comprix een sportdag georganiseerd voor alle
leerlingen van groep 8 van Comprix scholen. De sportdag vindt plaats in Wolvega. We
vertrekken om 08.00 uur vanaf school.

Externen
Hierbij een overzicht van de komende voorleesochtenden van Humanitas
in de bibliotheek te Appelscha:
woensdag 20 september
“ 18 oktober
“ 15 november
“ 13 december
Van 9.30 – 10.15 en 10.30 – 11.15 uur.
m.vr.gr.
Harma Oosterhof en Jelly Geertsma
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