Riemslootnieuws 711
14-09-2017
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
Stamschool
Onze school is de Stamschool geworden voor juf Mandy. Zij stelt zich hieronder even aan u voor. In
de praktijk houdt een stamschool in dat wanneer Mandy niet op een andere school hoeft in te vallen,
zij bij ons op school ondersteuning kan bieden in de groepen. Van harte welkom Mandy.
Even voorstellen:
Anja Sinnige
Hallo allemaal,
Sinds dit schooljaar ben ik (weer) werkzaam op De Riemsloot. Voor een aantal ouders ben ik bekend,
voor anderen nieuw. Daarom wil ik mezelf even voorstellen.
Ik ben Anja Sinnige, ik ben 32 jaar en ik woon in Appelscha samen met mijn vriend Sytse en mijn twee
zonen Cas (3) en Roan (1).
De afgelopen vier jaar heb ik op basisschool De Striepe in Oldeholtpade gewerkt, daarvoor werkte ik
al een aantal jaren op de Riemsloot. Ik wilde graag weer wat dichter bij huis werken en vind het heel
leuk dat dat op De Riemsloot kan.
Op woensdag ben ik in groep 1 en op donderdag en vrijdag in groep 3.
Tot ziens op school!
Groetjes Anja
Mariska Haaijema-Bergsma
Hallo,
Mijn naam is Mariska Haaijema-Bergsma ben 29 jaar en
woon samen met mijn man in Oosterwolde.
Sinds 2012 ben ik werkzaam als onderwijsassistent
op invalbasis bij Comprix en heb ik op verschillende
basisscholen in Oost- en Weststellingwerf ingevallen.

Op dinsdag en vrijdag ben ik op school aanwezig
om de kinderen extra begeleiding te bieden.
We zullen elkaar vast treffen in of rond school.
Ik heb er ontzettend veel zin in!
Groetjes,
Mariska
Mandy Winters
Hallo,
mijn naam is Mandy Winters.
In 2011 ben ik geslaagd voor de PABO en sindsdien ben ik op verschillende scholen geweest,
waaronder op een AZC-school in Onnen.
Samen met mijn man en twee kinderen woon ik al ruim twee jaar in Appelscha.
Onze oudste zal vanaf maart 2018 ook naar de Riemsloot gaan en onze beide kinderen zitten nu hier
op de opvanglocatie van voor Dag en Dou.
Voor mij de mogelijkheid om me in te schrijven bij Stichting Comprix en de Riemsloot als stamschool
te gebruiken.
Het is de bedoeling dat ik voor de stichting de ziektevervanging ga doen.
Mocht er geen vervanging nodig zijn, zal ik hier assisteren.
Ik heb wel vaste werkdagen, maar er is nooit duidelijk te zeggen waar ik op welke dag aanwezig ben.
Toch hoop ik vaak bij jullie aanwezig te mogen zijn.
Oproep voor contactouders
Voor groep 4 is/zijn nog geen nieuwe contactouder(s). Bij deze verzoeken wij de ouders van deze
groep 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.
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 zullen vinden zijn: woensdag 18 oktober, woensdag 7 februari en woensdag 31 mei.
Tijden zijn van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. We zoeken nog panelouders uit de groepen
1,3, 5,7 en 8

Adresgegevens
Af en toe krijg ik het verzoek van ouders of ze een lijst met adresgegevens en telefoonnummers van
klasgenootjes mogen ontvangen i.v.m. speelafspraken. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft dat dit
wordt meegegeven dan kunt u dit doorgeven via info@obsderiemsloot.nl . Mocht u hier geen
bezwaar tegen hebben dan hoeft u verder niks te doen.
Website
De website van onze school www.obsderiemsloot.nl heeft een nieuwe frisse lay-out gekregen. Leuk
om eens even een kijkje te nemen!

Staking 5 oktober

Op dit moment hebben we nog geen nieuwe informatie over de staking. Zodra we informatie hebben
delen we het met u. De actiebereidheid onder het personeel zijn we nu aan het inventariseren.
Spaar bij Bruna voor gratis boeken voor school!
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit keer is het thema “Gruwelijk eng”.
Bruna wil graag met u en met school het lezen stimuleren en daarom wordt er net als afgelopen
schooljaar “Sparen voor je schoolbieb” georganiseerd. Dit houdt in dat u de kassabonnen van
kinderboeken, gekocht bij de Bruna, kunt inleveren op school.
School krijgt dan 20% van het totaalbedrag van de kinderboeken en mag hiervoor boeken uitzoeken
in de winkel. Afgelopen schooljaar konden we ook voor een mooi bedrag kinderboeken uitzoeken.

Helpt u mee? Hoe werkt het:






Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren
de kassabon in op school.
De school verzamelt alle kassabonnen van 4 t/m 15 oktober 2017
De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 19 nov 2017 ingeleverd worden bij de Bruna
winkel.
School ontvangt een waardebon van 20% van alle kassabonbedragen bij elkaar opgeteld.
School schaft boeken aan voor dit bedrag voor in de klassen.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 5
Vorig jaar hebben de kinderen de tafels 1 t/m 6 en 10 geleerd. In groep 5 worden de tafels
van 7, 8 en 9 nog geleerd. Op dit moment leren we de tafel van 7. De kinderen krijgen deze
week een blad mee die ze kunnen gebruiken om te oefenen. Ze kunnen ook thuis achter de
computer oefenen.
Huiswerk:
Rekenen
Toets: tafel van 7
donderdag 28 september
Groep 6
Huiswerk:
Spelling

Toets blok 1

dinsdag 26 september

Groep 8:
`Comprix in beweging`.
Morgen 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.
OV

Hallo allen,
De school is weer begonnen en wij als OV hebben ons eerste overleg ook weer gehad.
Dit jaar gaan we verder met ons 4-en, waaronder Natascha Puriel (penningmeester), Martina
Blaauwwiekel (secretaris), Gerda Bosscher (vanuit school) en Cindy Posthumus (voorzitter).
Jolanda en Anita hebben voor de zomervakantie afscheid genomen en hebben een vvv bon
en een bos bloemen ontvangen voor hun inzet.
Omdat wij met ons vieren doorgaan zijn we 3 ouders nodig die ons willen helpen bij het
organiseren van het sinterklaasfeest.
Wat houdt dit precies in??
Nou... een paar keer vergaderen, meedenken over het verhaal en helpen op school op 5
december.
Dus," lijkt het je leuk om als ouder te helpen bij het sinterklaasfeest op 5 december". geef je
dan op voor 1 oktober bij cindyposthumus76@gmail.com

De groeten van de OV (ouder vereniging)

Externen
Ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs Friesland.
In de bijlage vindt u een uitnodiging namens de ondersteuningsplanraad.

Oproep:
Vanuit de Stichting centrum Culinair Erfgoed is gevraagd of er ook kinderen zijn die op
zondag 22 oktober palmpaasstokken willen maken en broodhaantjes willen bakken. Opgave
of meer weten? Neem contact op met onderstaand telefoonnummer.

Zondag 22 oktober
Proeven van 500 jaar Ooststellingwerf.
Stichting Centrum Culinair Erfgoed brengt
Voeding en gezondheid “onlosmakelijk met elkaar verbonden”
Wij nodigen u uit om samen met ons dit te vieren
11.00 uur tot 17.00 uur
Boerenstreek Appelscha

In het kader van het 500 jarig bestaan van Ooststellingwerf, organiseert Stichting Culinair
Erfgoed Centrum, Op de Boerenstreek in Appelscha een groot Festijn.
Een reis over 500 jaar, de levensloop van de mens van wieg tot graf van voorjaar tot winter
en van zaaien naar oogsten. Op deze zondag krijgt u ook te zien hoe het zat met die
geneeskunde van vroeger.
Van een middeleeuwse chirurgijn met zijn kompaan die u verteld over twee bijzondere
medische behandelingen in het jaar
Ook ziet u hoe het er in een 17e eeuws gasthuis of ziekenhuis aan toe gaat, met een heuse
Doctor Medicinae zijn chirurgijn en zaalmaagden.
Hier krijgt u te zien waar de gasthuis patiënten te eten kregen maar ook de rijke regenten
die net vergaderd hebben.
Er zijn fotoshoots waar u uw kinderen of kleinkinderen kunt fotograferen in een zeventiende
eeuws ziekbed.
Als wervelwinden ziet u de zusters van rust, reinheid en regelmaat optreden. En waarom
was de lammetjespap zo goed voor de tuberculoselijders.
Stichting Oud-Oranje

Presenteert van onder tot bovengoed. Aan de hand van modebeelden lopen we door 500
jaar geschiedenis van Ooststellingwerf in Nederland.
Mode is een spiegel van de tijd. In kleding zie je hoe de godsdienst invloed heeft gehad, de
politiek en de positie van de vrouw.
Kort om een reis door de tijd met veel wetenwaardigheden en af en toe een stevige
anekdote.
Historische vereniging Appelscha, Koffelwurk is aanwezig, inbliksters zoals de tijd van
Napoleon. Worst roken en stiekeme stokers zijn aanwezig. Kortom te veel om op te noemen
….
U kunt proeven wat eten wij zoal bij geboorten en tot en met begrafenis…welke kleding
werd er gedragen en u krijgt een gastvrij onthaal en vol verve wordt u de traditie uitgelegd.
We maken niet alleen een ambachtelijke maar ook een culinaire rondreis door de tijd.
Voor vragen kun u terecht bij Stichting Centrum Culinair Erfgoed
Eikensingel 30 Haulerwijk 0683272405
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