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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Staking
In verband met de staking van morgen ontvangt u het RSN een dag eerder dan normaal.
Ons team zal morgen naar Groningen toe gaan om te staken. Hier wordt vanuit PO front ook een
grote actie voorbereid. Hier zullen wij ons laten horen.
Vervanging groep 6
De ouders van groep 6 hebben afgelopen dinsdag een mail ontvangen over de vervanging voor juf
Elizabeth. Tot de herfstvakantie zal Arjan Groenewoud uit Heerenveen les geven in groep 6. Na de
herfstvakantie hopen we een structurele oplossing te hebben voor deze groep. We werken hier hard
aan.
Voor komende vrijdag is het ons helaas niet gelukt om een geschikte vervanger te vinden. Ook intern
konden we het niet rond krijgen. We hebben de ouders op de hoogte gebracht dat de kinderen deze
dag geen les kunnen ontvangen en noodgedwongen vrij zijn.
Kinderboekenweek
We zijn vandaag gestart met de Kinderboekenweek. Alle meesters en juffen droegen een tekening
van een griezelboek op hun rug. In de klas is gesproken over de verschillende Kinderboeken. De
komende weken zal er veel aandacht zijn voor de Kinderboekenweek. Ook zal de voorleeswedstrijd
in de Kinderboekenweek gehouden worden. We zullen de finale houden op vrijdag de 13e.
Mocht u een boek aanschaffen tijdens de Kinderboekenweek, wilt u dan om de bon denken? We
hopen ook dit jaar op weer een mooi bedrag. Alvast bedankt!
Ontruimingsoefening
Komende dinsdag zullen we weer een ontruimingsoefening houden met de hele school.

Enquête rapporten
We hebben al veel enquêtes mogen ontvangen. Hier zijn we erg blij mee. Iedereen alvast bedankt
voor de tips en ideeën! Mocht u het nog niet hebben ingevuld? Geen probleem, ook volgende week
mag het ingeleverd worden.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en groep 2
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.
Groep 5
Huiswerk:
Engels

Toets Unit 1

maandag 16 oktober

Groep 6
Huiswerk:
Topografie

Toets Friesland

dinsdag 10 oktober

Groep 8
10-10-2017 Voorlichtingsavond LWOO Dr. Nassau College Penta. 16.00-18.00
10-10-2017 Inloopavond Dr. Nassau College Penta 18.00-20.00
17-10-2017 Voorlichtingsavond LWOO AOC Terra. 19.30 uur.
01-11-2017 Voorlichtingsavond LWOO Vincent van Gogh 19.00 uur.
06-11-2017 Voorlichtingsavond LWOO Stellingwerf College 19.00 uur.
MR
Afgelopen donderdagavond is de MR bijeen geweest en heeft gesproken over de situatie
rondom de vervangersproblematiek.
Daarnaast hebben we stil gestaan bij het continurooster en de eerste ervaringen. We gaan
binnenkort met het team evalueren en in februari, maart zullen we ook een evaluatie van
ouders vragen.
We hebben de onderwijsresultaten van afgelopen schooljaar doorgenomen en de
interventies die hierop worden gezet.

Daarnaast hebben we stilgestaan bij de stakingsdag.
Vanuit de GMR hebben we uitgebreid stilgestaan bij het spreidingsplan. In dit plan staat
beschreven hoe de komende jaren samenwerkingsscholen ontstaan tussen openbaar
onderwijs en Christelijk onderwijs. De komende jaren zal het aantal basisscholen nog verder
dalen als gevolg van de krimp. Samenwerking met andere besturen is een nieuwe kans om
goed onderwijs te kunnen blijven garanderen in de dorpen. Appelscha wordt op dit moment
nog niet genoemd in dit plan, maar op de langere termijn zou dit natuurlijk best kunnen een
optie kunnen zijn.

OV
Binnenkort kunt u weer de factuur voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage verwachten.
De OV zal u hier binnenkort over informeren.
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