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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Oudergesprekken
Op 13 november a.s. zijn er oudergesprekken op vrije inschrijving. Als u een gesprek met de
leerkracht van uw kind wilt, kunt u tot en met dinsdag 31 oktober een mail sturen naar
info@obsderiemsloot.nl
Graag in de mail de naam/namen van uw kind en de groep(en) even aangeven. U ontvangt voor
7 november van ons het tijdstip waarop we u verwachten.
Gescheiden ouders verzoeken wij in eerste instantie samen een afspraak te maken.

Kerstoproep
Afgelopen dinsdagmiddag is de Kerstcommissie voor de eerste keer bij elkaar geweest. We willen dit
jaar graag naast het Kerstdiner voor de kinderen ook een kleine kerstmarkt organiseren na afloop
van het Kerstdiner voor de kinderen. Op donderdag 21 december.
Om dit te organiseren hebben we natuurlijk wel uw hulp nodig. We hebben hulp nodig om ’s
middags de boel op te bouwen , maar ook voor de avond ( tussen 18.00 uur en 19.30 uur) om bij de
kraampjes te staan. Ook hebben we ouders nodig om na afloop even mee te helpen met afbreken.
Tijdens de markt zal er een rad van fortuin zijn en zullen er lekkere hapjes te koop zijn. Daarnaast
zullen er kraampjes staan waar spullen verkocht worden van wat de kinderen gemaakt hebben. Zo
willen we met elkaar het jaar graag gezellig afsluiten.
We hebben uw hulp hard nodig, u kunt zich opgeven bij Jeanette via info@obsderiemsloot.nl

Panelgesprekken
Gisteravond zijn de panelouders bij elkaar geweest. Een fijne groep ouders die op een positieve
manier samen met de school kijkt naar kansen en oplossingsgericht aan de slag wil.
We hebben gisteravond geïnventariseerd welke onderwerpen de komende gesprekken aan bod
komen.






Zo zullen we het o.a. gaan hebben over Facebook ( moet het ook een informatiekanaal
worden of alleen voor foto’s)
We gaan het hebben over de wc’s en de schoonmaak op school
Communicatie
Parkeren/verkeerssituatie bij school
Omgaan met gedrag van kinderen

Dit laatste punt is een punt van aandacht dat we de eerstvolgende keer als 1e punt willen oppakken.
We merken steeds vaker dat kinderen op school en daarbuiten op zoek zijn naar hun grenzen, vooral
wanneer de situatie net even anders is als normaal. Wat op deze momenten heel erg belangrijk is, is
dat we als school en ouders een gedeelde verantwoordelijkheid voelen.
Wat zegt wetenschappelijk onderzoek namelijk?






Ouderbetrokkenheid heeft een duidelijk positief effect op het functioneren van leerlingen
buiten school. ( kennis, prestaties en werkhouding)
Er is aangetoond dat thuis- en gezinsfactoren voor 49% invloed hebben op de reken- en
lees/taal prestaties
Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het omgaan met elkaar
Betrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het leersucces
kinderen
Een kwalitatief goede communicatie met elke individuele ouder is van groot belang

Luizencontrole
Na elke vakantie wordt er op de woensdagochtend weer een luizencontrole gehouden. Deze dag
even geen gel/ haarlak of prachtige vlechten in het haar doen, want dat is voor de luizenouders lastig
om te controleren. Alvast bedankt!

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en we zien jullie graag weer op maandag 30
oktober!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en groep 2
Nieuw thema
Na de vakantie werken we in beide kleutergroepen over het thema ‘Herfst’. Ook starten we
meteen na de vakantie met het maken van de lampions voor Sint Maarten. Op 10 november
gaan we naar Riemsoord om onze lampions te showen en de geleerde liedjes te laten horen.
Bij goed weer willen we dinsdagmiddag 31 oktober een herfstwandeling maken in het bosje
tegenover school (naast het kerkhof). Op maandag 30 oktober hoort u van ons of dit wel of
niet doorgaat.
Groep 1
Voor groep 1 zijn we nog op zoek naar ouders ( ook opa en oma’s zijn van harte welkom) die
zouden willen helpen met het computeren en het puzzelen.
Groep 2
Schoolarts
Op maandag 6 en dinsdag 14 november komt de schoolarts op school. Alle kinderen die in
2012 geboren zijn worden uitgenodigd voor dit onderzoek. U krijgt de uitnodiging
thuisgestuurd. U kunt uw kind uit de klas halen als u aan de beurt bent.
Champignonsoep
Op donderdag 2 november om 11.00 uur wil ik graag met een groepje kinderen
champignonsoep koken, omdat ik die dag een les over paddenstoelen geef. Om 12.00 uur
zullen we tijdens de lunch van de soep gaan proeven. Ik ben op zoek naar 1 of 2 ouders die
dat samen met een groepje kinderen willen maken. U kunt zich opgeven via de mail:
y.zijlstra@obsderiemsloot.nl

Groep 4
Huiswerk:
Dinsdag 31 oktober
Groep 5
Huiswerk:
Donderdag 2 november
Donderdag 9 november

spelling

rekenen
spelling

controledictee blok 2

tafel van 8
Dictee thema 2

Groep 6
Huiswerk:
Dinsdag 14 november

spelling

controledictee blok 2

Dinsdag 21 november

topografie

toets Groningen

Donderdag 30 november

Engels

toets Unit 1 + 2

Groep 8
Geobattle
29 November doet er een team van groep 8, bestaande uit vier leerlingen, mee aan de
Geobattle op het Stellingwerf College. Uit groep 8 doen Nolan, Gerbrand, Maura en Marit
mee. Het programma is van 12.00 tot 16.00 uur. Een ieder is van harte welkom om te komen
kijken. Meer over het programma komt in een volgend Riemslootnieuws.
13-11-2017 Oriëntatieavond Groen en Doen AOC Terra. 18.30 uur.
15 en 16 november 2017 Voorlichtingsavond Vincent van Gogh 19.30 uur. (verschillende
locaties)
21-11-2017 Voorlichtingsavond Dr. Nassau College Quintus 19.30 uur.
22-11-2017 Voorlichtingsavond Dr. Nassau College Penta 18.30 uur.

OV

Vrijwillige Ouderbijdrage
Afgelopen week heeft u namens de OV een factuur meegekregen voor het overmaken van de
vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt van ouders gevraagd om de activiteiten, waarvoor school geen subsidie
van het rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.

Het geld wordt gebruikt voor activiteiten zoals;
 Sinterklaas,
 Kerstviering,
 spelattributen,
 sportactiviteiten,
 laatste schooldag enz.
Deze bijdrage blijft voor 2017-2018 €15,- per leerling. Per gezin betaalt u maximaal voor 3
kinderen.
Mocht u problemen hebben met de betaling van deze vrijwillige bijdrage dan kan u contact
opnemen met de penningmeester van de OV (Natascha Puriel) of met Jeanette om te kijken
naar een alternatief.
Wij vragen relatief een klein bedrag van € 15 voor een heel schooljaar en als iedereen betaald
kunnen we mooie dingen doen voor uw kinderen die anders niet mogelijk zijn.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Namens de OV

Externen
Vanuit Plaatselijk belang een bijlage over de buurtpreventie app.
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