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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Staking 12 december
Misschien heeft u al gehoord dat er mogelijk weer een staking dreigt op 12 december. Hoe onze
school hiermee om zal gaan is op dit moment nog niet bekend. Zodra we meer weten zullen we
u hierover inlichten. Maar er is een kans dat de school dan haar deuren sluit. We zullen hier
binnen het team nog over spreken.
Nieuwe collega
Vanaf 1 januari zal Bianca Nijenhuis uit Oosterwolde bij ons op school komen lesgeven. Zij zal
Elizabeth vervangen. Elizabeth stopt in het onderwijs. Bianca werkt nu nog als leerkracht in
Heerenveen. We zijn erg blij dat we iemand gevonden hebben die Elizabeth kan vervangen.
Voor de komende weken wordt er nog druk overlegd met het stafbureau om de bezetting voor
groep 6 rond te krijgen.
Bianca van harte welkom! Elizabeth willen wij enorm bedanken voor de afgelopen twee jaar en
veel succes en wijsheid wensen met haar toekomstplannen.
Mediation
Normaal gesproken starten we altijd in oktober/november met de training van de kinderen die
leerlingmediator worden. Omdat we ons nu eerst volledig richten op het rond krijgen van de
bezetting voor groep 6, zullen we dit schooljaar in januari starten met de training van de mediators.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Om goed zicht te krijgen op hoeveel kleuters er dit schooljaar nog instromen, willen we de ouders die
kinderen hebben die dit schooljaar nog 4 jaar worden vragen om een aanmelding- en
inschrijfformulier in te vullen. Alvast bedankt!
U kunt de formulieren bij Jeanette vragen of via de site downloaden.

Kerstoproep
Wat zijn we blij met al die ouders die gehoor hebben gegeven aan onze oproep om te komen helpen
tijdens de Kerstmarkt. Komende dinsdag zullen we weer overleg hebben, maar zoals het nu lijkt kan
alles gewoon doorgaan! Heel fijn.
Opgave kan nog via info@obsderiemsloot.nl

Sinterklaas in groep 1 t/m 4: aangepaste schooltijden.
Op 5 december zijn de kinderen van groep 1 en 2 om 11.00 uur vrij. De
kinderen van groep 3 en 4 zijn ’s middags vrij en gaan dus tot 12.30 uur
naar school. Deze groepen zullen dus niet op school lunchen.
Sinterklaas in groep 5 t/m 8 – surprise met gedicht
Op dinsdag 5 december vieren we Sinterklaas. Hoewel de goedheiligman niet meer in de
groepen 5 tot en met 8 op bezoek komt, gaat het ook daar een gezellig feest worden.
Maandag 20 november gaan de kinderen in groep 5 t/m 8 lootjes trekken. Voor € 4,00
kopen ze een cadeautje. Bij dit cadeautje hoort een surprise en een zelfgemaakt gedicht.
Kinderen die een gedicht maken moeilijk vinden mogen ook een leuk verhaaltje schrijven
passende bij het kind.
Het woord ‘surprise’ zegt het eigenlijk al. Voor wie het cadeautje is, blijft een verrassing.
In de groepen wordt uitgelegd wat er van de kinderen verwacht wordt. Wanneer ze er echt
niet uitkomen, kunnen ze altijd de leerkracht vragen om hen op weg te helpen.
Wij verwachten dat alle kinderen op 5 december, misschien met wat ondersteuning van
ouders, een leuke surprise krijgen met een passend gedicht.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een ` surprise tentoonstelling` in te richten in het
extra lokaal in Riemsoord, daarom moeten alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hun surprise
maandag 4 december alvast meenemen. Er is hulp geregeld zodat na schooltijd de surprises
weer in de juiste lokalen komen.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en groep 2
Nieuw thema: Sinterklaas
We zullen de komende twee weken werken over het thema ‘Sinterklaas’. In beide groepen
zal het boek “Het huis van Sinterklaas” centraal staan. In groep 2 worden de letters P en Z
aangeboden.
Op vrijdagochtend 1 december houden we een gezellige Pietenochtend met beide groepen.
De contactouders zullen vragen welke ouders die ochtend willen helpen.

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 4
Stellingwarver schrieversronte
Afgelopen maandag zijn de leerlingen van groep 4 naar de Stellingwarver schrieversronte in
Oldeberkoop geweest. In groep 4 staat het horen en het verkennen van het Stellingwerfs
centraal. Tijdens de workshop in Oldeberkoop hebben de leerlingen het Stellingwerfs
verkend door actief aan de slag te gaan met het maken en schrijven van gedichten in deze
mooie streektaal. Tijdens de tweede workshop op school hebben de kinderen zelf
achtergrondgeluid en -muziek voor verschillende Stellingwerfse gedichten gemaakt. Samen
met muzikant Bas van Domburg hebben de leerlingen met hun stem en kleine instrumenten
filmmuziek gemaakt waardoor een Stellingwerfs gedicht bijna een echte film wordt.
Na deze twee workshops hebben de kinderen veel Stellingwerfs gehoord en zelf
geschreven.
Tafels
De kinderen van groep 4 zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de tafel van 2 en
10. De tafels zijn erg belangrijk binnen het rekenen en een heleboel andere sommen kunnen
alleen worden uitgerekend wanneer de tafels goed worden beheerst.
De kinderen oefenen veel op school, maar het is ook belangrijk dit thuis nog goed te
herhalen. Via Internet zijn veel oefensites te vinden om gemakkelijk en leuk de tafels te
oefenen.
Huiswerk
Donderdag 30 november

tafel van 2 en 10

Dinsdag 19 december

tafel van 5

Groep 6
Huiswerk:
Dinsdag 21 november

topografie

toets Groningen

Donderdag 30 november

Engels

toets Unit 1 + 2

OV
Eind volgende week ontvangt u het jaarverslag van de OV en van de MR bij het RSN.
Het financiële verslag ligt dan ter inzage bij Jeanette op kantoor

november-december 2017
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

13
Contactavond
Groep 4
Stellingwerver
Schrieversronte
Groep 6
Molenaar op
bezoek

14
GGD groep 2

15

16
Groep 5
oudheidkamer

17
Groep 6 2e les
Veerkieker op
school Martin
de Jong

18

19

20
Jacko
gesprekken
groep 8

21
MR vergadering

25

26

02

03

Groep 5 Les
Veerkieker
27
Groep 5 Les
Veerkieker
Groep 7
spelletjes met
Riemsoord
04
Karin Dijkstra
vervangt in
groep 3

Groep 4 les
Veerkieker
Groep 6 excursie
naar de molen

22
Dance Battle
groep 6

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

Sientje jarig

24
Dance Battle
groep 5
Op wielen

28

29
Dance Battle
groep 6

30

Geo Battle
groep 8
05
Sinterklaas
Viering

01
Dance Battle
groep 5
Jelle jarig

06
Dance Battle
groep 6

07

08
Dance Battle
groep 5

09

10

Groep 1 t/m 4
eerder uit school

11
Spelletjes met
Riemsoord,
groep 7

12

13
Dance Battle
groep 6

14

15
Dance Battle
groep 5

16

17

18

19

20

21
Kinderen om
12.30 uur uit.
17.00-18.45
Kerstdiner en
kerstmarkt ( ovb)

22
Op wielen

23

24

Om 12.30 uur
start de
Kerstvakantie

