Riemslootnieuws 713
28-09-2017
Jaargang 17

e-mail: info@obsderiemsloot.nl
tel. nr. 0516 432090
KDV en BSO Dag en Dou email:
roezemoes@dagendou.nl
KDV en BSO Flexkidz email:
kdvappelscha@gmail.com
www.comprix.nl
NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Staking 5 oktober

Ook onze school gaat net als vele andere basisscholen de deuren sluiten op 5 oktober om te staken.
Binnen Comprix gaan alle scholen dicht. We zijn solidair met alle collega’s uit het hele land die pleiten
voor minder werkdruk en kleinere klassen en een eerlijker salaris. Dit betekent dus voor de kinderen
dat deze dag geen les zal worden gegeven op school en dat de deuren gesloten blijven.
Onze stakende teamleden van alle Comprix scholen zullen naar Wolvega en/of Den Haag afreizen om
te laten zien waar ze voor staken. Zie begeleidende brief vanuit Comprix.

Panelouders
Heel fijn dat we toch nog een aantal ouders erbij hebben kunnen krijgen om de panelgesprekken op
te kunnen starten. Het zou geweldig zijn als we ook nog een ouder uit groep 5 en 8 erbij krijgen,
maar we gaan in ieder geval ook dit jaar weer van start.
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.

Juf Elizabeth
Gisteravond zijn alle ouders van groep 6 ingelicht over het feit dat juf Elizabeth voorlopig ( en
waarschijnlijk helemaal niet meer) voor de klas zal staan. Elizabeth worstelt al een aantal jaren met
de vraag of ze nog wel langer in het onderwijs werkzaam wil zijn. Op dit moment twijfelt ze hier zo
enorm aan dat we haar ziek hebben gemeld, om hier goed en zorgvuldig over na te kunnen denken.
We zullen voor haar vervanging moeten regelen die structureel is. Dit is echter niet een eenvoudige
opgave, want er zijn geen vervangers beschikbaar op dit moment.
Samen met het bestuur zoeken we naar een oplossing. We wensen Elizabeth in ieder geval even veel
wijsheid toe!

Oude kranten
Aankomende maandag beginnen de groepen 7 en 8 aan het culticreacircuit. Voor een opdracht zijn
wij op zoek naar oude kranten. Mocht u thuis nog oude kranten hebben zou u die dan aan uw kind
mee willen geven. Alvast bedankt!

Vervangersprobleem
Zoals hierboven al geschetst is er een groot tekort aan vervangers. Er staan 40 vervangers op de lijst,
maar die zijn op dit moment allemaal al ingezet wegens ziekte of zwangerschapsverlof invulling.
Afgelopen schooljaar hebben we u hier ook al een keer over geïnformeerd, maar de nood lijkt nu nog
veel hoger. Op onze school is het door de grote groepen niet mogelijk om groepen samen te voegen.
Natuurlijk proberen we het eerst zoveel mogelijk intern op te lossen, maar de kans dat we groepen
naar huis moeten sturen, omdat er helemaal geen invallers meer te krijgen zijn komt heel dichtbij.
We hopen dat het niet nodig zal, zijn, maar vinden het wel belangrijk om dit zorgelijke signaal aan u
af te geven.
Komende zaterdag zal er in de noordelijke dagbladen een advertentie geplaatst worden vanuit
Comprix om leerkrachten te werven. We hopen op deze manier weer nieuwe leerkrachten erbij te
krijgen.

Enquête rapporten
Dit schooljaar gaan we aan de slag met nieuwe rapporten. We hebben een kleine commissie
opgesteld die zich hier eerst op gaat oriënteren. We vinden het belangrijk dat u als ouder ook mee
kunt denken over wat u graag wel/niet in het rapport terug zou willen zien. Vandaar dat we een
korte en eenvoudige enquête hebben opgesteld, om uw mening te kunnen geven. U ontvangt deze
week de enquête en we hopen dat u even de tijd neemt om de enquête in te vullen.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en groep 2
We hebben in groep 1 het thema ‘Thuis’ bijna afgerond en starten volgende week met een
nieuw thema. Tot aan de herfstvakantie zullen we werken over het thema van de
Kinderboekenweek: “Gruwelijk eng!” Het uitgangspunt voor onze lessen is hierbij het
prentenboek “Dit is een boek vol monsters”, geschreven door Guido van Genechten. Dit boek
is één van de kerntitels van de Kinderboekenweek.
In groep 2 worden tijdens dit thema 2 nieuwe klanken aangeboden: de M van monster en de
K van Kinderboekenweek. Morgen zal het letterkoffertje voor het eerst meegegeven worden
aan één van de leerlingen.

Groep 3
We zitten alweer 4 weken in groep 3 en de kinderen hebben heel hard gewerkt en veel
geleerd.
We hebben kern 1 net afgerond en starten volgende week alweer met kern 2.
Kern 1 : m - r - v - i - s - aa
Kern 2: t – b – oo – ee
Deze week hebben de kinderen een kopie meegekregen van Veilig en Vlot. Dit zijn
woordrijen die in de klas veel geoefend worden om het leestempo op peil te houden. Het
zou goed zijn voor uw kind om dit wekelijks thuis ook te oefenen. Het gaat er hierbij om dat
de kinderen foutloos, maar ook op tempo leren lezen.
Een goede manier om met uw kind te oefenen is het “voor – koor – door – lezen”. De school
gebruikt deze manier van lezen ook voor uw kind.
De kinderen krijgen een blad mee met TIPS voor het thuis lezen.
Anja en Annette
Groep 5
Huiswerk:
Spelling
Engels

Dictee thema 1
Toets Unit 1

dinsdag 3 oktober
maandag 16 oktober

Groep 6
Huiswerk:
Topografie

Toets Friesland

dinsdag 10 oktober

Groep 8
In groep 8 is meester Jacko deze week begonnen met de leerlinggesprekken.
MR
Vanavond is de eerste vergadering van de MR
We zullen ons o.a. bezig houden met vervangingsproblematiek, Stakingsdag,
onderwijsevaluaties, continurooster.

EXTERNEN
Mogelijkheden om uw kind op te vangen tijdens de stakingsdag van 5 oktober is via Dag en
Dou of Flexkidz kinderopvang te regelen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden:
Duinenzathe
De leraren gaan staken, tijd om een extra leuke dag te beleven! Nu voor een ZEER LAGE prijs
ALL INCLUSIVE! Dus onbeperkt patat, snacks, fruit, broodjes ham en kaas, ranja, koffie, thee,
water en ijsjes! Je betaald dus (geldt ook voor verklede ouders, opa's en oma's etc) geen 14,50
per persoon maar 7,25 euro! En kinderen van 1 en 2 jaar betalen die dag maar 2,50 euro.

Eijer Producties vangt uw kinderen op tijdens staking leerkracht
Donderdag 5 oktober staken de leerkrachten van de basisscholen. Om ouders die geen
opvang hebben een handje te helpen verzorgt Eijer Producties speciaal voor kinderen van
groep 1 t/m 8 een dans, musical en freerunning dag.
Eijer Producties is een dans- en theaterschool en geeft naast de dans en musicallessen ook
Freerunning.
De dag staat dus geheel in het teken van de drie verschillende disciplines.
Dit is een volledige workshopdag, inclusief eten en drinken. De kinderen kunnen worden
opgevangen tussen 8.00 uur en 16.00 uur in de Dans en Theaterstudio van Eijer Producties
aan de Wetterwille 10P in Gorredijk.
De kosten van deze dag zijn €35,- per kind en is natuurlijk ook voor kinderen die niet bij Eijer
Producties op les zitten.
Bij interesse of vragen kunt u mailen naar info@eijerproducties.nl

September-oktober 2017
Maandag

Dinsdag
03
Juf Sientje
afwezig i.v.m.
cursus
pestcoördinator.
Juf Birte Verra
vervangt

Woensdag
04
Juf Sientje
afwezig

Donderdag
05
Meester Jacko
jarig

Start
Kinderboeken
week

Dag van de leraar

09

10
Ontruimings
oefening

11
Juf Jeanette
afwezig (
directieoverleg)

16

17

18

23

24

30

31

02

Vrijdag
06
Juf Annette
vervangt
meester Jacko
Juf Jeanette
afwezig i.v.m.
cursus

Zaterdag
07

Zondag
08

13
Voorleeswedstrijd

14

15

19

20
Op wielen

21
Start
Herfstvakantie

22

25

26

27

28

29

01

02
Juf Gillian en juf
Jeanette jarig

03

04

05

Stakingsdag PO
Kinderen vrij!
12

Bijlage namens de GGD
In verband met de week van de opvoeding een extra bijlage vanuit de GGD.

