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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Zaterdag 17 februari – Remco Heite Schoolschaaktoernooi

We kregen van de organisatie van dit toernooi het volgende bericht: Het is ons een eer en genoegen
obs De Riemsloot weer uit te mogen nodigen voor het Stellingwerfs schoolschaaktoernooi, met als
officiële naam het (11e) Heite schoolschaaktoernooi.
Het toernooi wordt gehouden op
zaterdag 18 februari 2018 in het Linde College te Wolvega.
Inloop vanaf 08.00 uur, prijsuitreiking rond 16.00 uur.
U wordt verzocht het inschrijfformulier in te vullen en zo spoedig mogelijk te retourneren, doch
uiterlijk voor 1 december. Per school kunnen maximaal drie teams worden ingeschreven. Een
team bestaat uit vier spelers en een reservespeler.
Tijd dus, om te weten, wie van onze leerlingen hier aan mee wil doen. We hebben al 4 opgaves.
Maar dat mag veel meer worden. Meester Martin Elderson gaat de teams weer begeleiden en
trainen. Graag horen we voor 25 november wie er meedoet. Je kunt je aanmelden via de mail bij
meester Jelle: j.terwal@obsderiemsloot.nl

Oproepje schminken Sinterklaas
Na 18 jaar voor onze school te hebben geschminkt, heeft Toos Sinnige aangegeven er nu mee te
stoppen. Hiervoor willen we haar hartelijk bedanken! We zijn op zoek naar iemand die dit over zou
willen nemen.
Dus lijkt het je leuk om de Pieten en Sint te schminken, dan horen we dit graag!
Dit kan bij de OV: Cindy Posthumus(cindyposthumus76@gmail.com), Natascha
Puriël(natas_puriel@hotmail.com) of Martina Blaauwwiekel(roelf-martina@kpnmail.nl)
Op school: Gerda Bosscher (g.bosscher@obsderiemsloot.nl)

Kerstoproep
Afgelopen week hebben zich gelukkig nog een paar ouders zich gemeld. We hebben op dit moment
10 ouders die zich hebben opgegeven om te willen helpen voor, tijdens of na de kerstmarkt. Maar we
hebben echt nog meer hulp nodig. De leerkrachten zijn namelijk met de kinderen in de groep en
kunnen dus geen hulp bieden.
In onderstaand schema staat waar we nog hulp voor kunnen gebruiken.
We hebben als Kerstcommissie ook de tijd aangepast. De kinderen eten van 17.00 uur tot 18.00 uur
en vanaf 17.30 uur tot 18.45 is er voor ouders/belangstellenden wat lekkers te koop op het
schoolplein en staan er kraampjes met zelfgemaakte kerstartikelen door de kinderen. Ook zal er een
rad van Fortuin zijn. Vanaf 18.00 uur zullen we met alle kinderen een aantal Kerstliedjes zingen
buiten. Om 18.45 is het afgelopen.
De Kerstcommissie komt op dinsdag 21 november weer bijeen en dan besluiten we of we genoeg
mensen hebben om te helpen tijdens de kerstmarkt. Zijn het er te weinig, dan zijn moeten we helaas
het Kerstmarkgedeelte laten vervallen en gaan we Kerst vieren zoals we dat de afgelopen schooljaren
ook hebben gevierd.

Opgave kan via info@obsderiemsloot.nl We hopen op nog een flink aantal enthousiaste helpers!

datum

Wat te doen

Voor 20 december

Inkopen
doen/boodschappen
Langs winkels voor
sponsoring rad van
fortuin
Taarten/cupcakes
bakken voor verkoop
Verlichting op het
plein aanbrengen
Kramen/tafels/stoelen
klaarzetten buiten
Muziekinstallatie

21 december vanaf
13.15 tot 16.15 uur

16.15 uur-17.00
16.45-18.45
17.30 uur -18.45
17.30 uur-18.45
17.30-18.45
17.30 uur-18.45
Vanaf 18.45

Klaarzetten koffie,
thee, broodjes etc
Vuurkorfen aansteken
en beheren
Verkoop achter de
kramen met spullen
Verkoop van koffie,
thee etc
Verkoop van de loten
voor rad van fortuin
Presenteren rad van
fortuin
Alles opruimen

Naam

Hoeveel personen
minimaal nodig
2
2

?
2
2
Jelle
3
1
3
4
2
1 enthousiaste
presentator
Vele handen maken
licht werk 

In verband met het Kerstdiner zullen alle kinderen deze middag om 12.30 uur uit zijn. Ook op vrijdag
22 december zijn alle kinderen om 12.30 uur uit en begint de kerstvakantie.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en groep 2
Sint Maarten
Op 10 november (morgen dus) gaan we naar Riemsoord om onze lampions te showen en de
geleerde liedjes te laten horen.
Wilt u uw kind een werkend lampionstokje, voorzien van naam mee naar school geven?
(Als u dit nog niet heeft gedaan).
Groep 1
Oudervragenlijst logopedie – zou u er aan willen denken deze vragenlijst zsm in te leveren.
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 dinsdag 14 november komt de schoolarts weer op school. Alle kinderen die in 2012
geboren zijn worden uitgenodigd voor dit onderzoek. U heeft de uitnodiging thuisgestuurd
gekregen. U kunt uw kind uit de klas halen als u aan de beurt bent.

Groep 3
Komende week gaan we in groep 3 de Herfstsignalering afnemen.
Na kern 3 wordt er m.b.v. de Herfstsignalering een tussenstand opgemaakt in het
leesproces.
Deze toets wordt bij ieder kind individueel afgenomen en bestaat uit een:
-

Letterdictee
Veilig & Vlot 3 (tempotoets)
Letterkennis, woordniveau en zinsniveau toets

Het is belangrijk om te weten of het een kind lukt met het leren lezen. Dat ze alle
aangeleerde letters geautomatiseerd hebben en daar weer nieuwe woorden mee kunnen
maken/lezen.
De herfstsignalering heeft als voornaamste doel om eventueel risicolezers vroegtijdig op te
sporen, zodat deze kinderen vroegtijdig geholpen kunnen worden.
Uit onderzoek blijkt dat leren lezen namelijk geen ‘natuurlijk proces’ is. Zonder extra
inspanning komt het niet vanzelf.

Groep 5
Bezoek oudheidkamer
Op donderdag 16 november gaan we met groep 5 een bezoek brengen aan de
oudheidkamer in Wolvega. We gaan hier in auto’s naar toe. We vertrekken rond 10.00 uur
vanuit school. We zullen rond 13.00 / 13.15 uur weer op school zijn. De kinderen zijn
gewoon om 14.15 uur uit. De gymles komt op deze dag wel te vervallen. De kinderen hoeven
dus geen gymkleren mee te nemen.
Groep 6
Huiswerk:
Dinsdag 14 november

spelling

controledictee blok 2

Dinsdag 21 november

topografie

toets Groningen

Donderdag 30 november

Engels

toets Unit 1 + 2

Op maandag 13 november komt de molenaar van museum Oold Ark in Makkinga bij ons op
school op bezoek. Op dinsdag 14 november gaan we met de hele groep op excursie naar
museum Oold Ark. We vertrekken om 8.30 uur van school. Op donderdag 15 en vrijdag 16
november komt kunstenaar Martin de Jong lessen geven naar aanleiding van de excursie.
Groep 8
13-11-2017
15 en 16 november 2017
21-11-2017
22-11-2017

Oriëntatieavond Groen en Doen AOC Terra. 18.30 uur.
Voorlichtingsavond Vincent van Gogh 19.30 uur. (verschillende
locaties)
Voorlichtingsavond Dr. Nassau College Quintus 19.30 uur.
Voorlichtingsavond Dr. Nassau College Penta 18.30 uur.

OV
Vrijwillige Ouderbijdrage
Fijn dat er alweer ouders het bedrag hebben overgemaakt! Op deze manier kan de OV leuke
activiteiten voor de kinderen blijven organiseren. Mocht u nog niet hebben betaald, dan kan
dit nog.

november-december 2017
Maandag

Dinsdag

13
Contactavond
Groep 4
Stellingwerver
Schrieversronte
Groep 6
Molenaar op
bezoek

14
GGD groep 2

20
Jacko
gesprekken
groep 8

21
MR vergadering

Groep 5 Les
Veerkieker
27
Groep 5 Les
Veerkieker
Groep 7
spelletjes met
Riemsoord
04

Woensdag

15

Groep 4 les
Veerkieker
Groep 6 excursie
naar de molen

22
Dance Battle
groep 6

Donderdag

16
Groep 5
oudheidkamer
Groep 6
Veerkieker op
school Martin de
Jong
Gesprekken
groep 8
23
Groep 7
Vlechtmuseum

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

10
Jeanette
afwezig i.v.m.
cursus

11

12

18

19

25

26

02

03

09

10

Kleuters naar
Riemsoord
i.v.m. Sint
Maarten
17
Groep 6 2e les
Veerkieker op
school Martin
de Jong
Sientje jarig

24
Dance Battle
groep 5
Op wielen

28

29
Dance Battle
groep 6

30

Geo Battle
groep 8
05
Sinterklaas
Viering
Groep 1 t/4
eerder uit school

06
Dance Battle
groep 6

01
Dance Battle
groep 5
Jelle jarig

07

08
Dance Battle
groep 5

