Riemslootnieuws 722
07-12-2017
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
Sinterklaasviering
Ook dit jaar heeft Sint onze school niet overgeslagen. Wat een feest was het! We hebben
genoten. Hopelijk zien we Sint volgend schooljaar weer. Alle ouders die meegeholpen
hebben….hartelijk dank hiervoor! Foto’s staan op de website.

Staking
Gister heeft u allemaal een extra nieuwsbericht ontvangen dat we op 12 december de
school sluiten i.v.m. de staking binnen het primair onderwijs. Deze dag zullen een aantal
collega’s officieel staken en naar Leeuwarden of Groningen gaan. Er zijn ook collega’s die
niet gaan staken. Zij zullen op school werken. Iedere werknemer maakt hier zijn/haar eigen
keus in.

Vreedzame school
Vanaf januari zullen we op school starten met het programma De vreedzame school.
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.
De resultaten die er zijn vanuit scholen die al met dit programma werken zijn zeer positief:
Om deze ervaringen te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek is er de afgelopen
jaren – in samenwerking met de Universiteit Utrecht - evaluatieonderzoek gedaan naar het
programma op basisscholen die al drie jaar of langer met het programma werken. De
resultaten laten zien dat kinderen, ouders, leerkrachten en directies van deelnemende
scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van
leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School.
Het traject zal ruim anderhalf jaar duren. De leerkrachten krijgen hier scholing voor en er zal
wekelijks in de groepen een les worden gegeven vanuit dit programma. An het begin van
het nieuwe schooljaar zal er voor ouders ook een informatiebijeenkomst worden
georganiseerd en u zult als ouders regelmatig op de hoogte worden gebracht middels het
RSN over waar de kinderen aan werken.
Gevonden voorwerpen
Er staat een wasmand vol met gevonden voorwerpen in ’t Slootje. Het gaat in de
Kerstvakantie in ieder geval naar de kledingcontainer. Dus mist u iets? Dan is er tot de
Kerstvakantie de tijd om even te kijken bij de gevonden voorwerpen.

Decocommissie

De decorcommissie heeft binnen no time de mooie Sint versiering veranderd in
Kerstversiering. Onze hartelijke dank dames. Het ziet er weer sfeervol uit allemaal.

Bericht van Elizabeth
Beste allemaal,
In het Riemslootnieuws is al een aantal keren vermeld dat ik als leerkracht ga stoppen. Nu
ook even een bericht van mij persoonlijk. Na 11 jaar in het basisonderwijs gewerkt te
hebben is het voor mij tijd voor een nieuwe stap. Ik voel aan alles dat het voor mij niet meer
werkt en dan is stoppen de beste optie voor iedereen. Geen gemakkelijke keus kan ik
zeggen. Ik ben Comprix en mijn collega`s dan ook heel dankbaar voor de steun die ze mij
geboden hebben.
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en wens jullie allen het beste.
Tot ziens! juf Elizabeth

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Nieuw thema
Tot aan de kerstvakantie werken wij over het thema ‘Kerst’. In groep 1 staat het boek De
kleine kerstboom van Ruth Wielockx centraal. In groep 2 wordt gewerkt over het boek De
kleine kerstman van Anu Stohner. Na de kerstvakantie is het nieuwe thema ‘Sneeuw en ijs’.
Groep 3
Wij zijn opzoek naar lege (glazen) potjes. Het maakt niet zoveel uit wat voor formaat, alles is
welkom. Als u lege potjes heeft dan zouden wij ze graag zonder etiket en schoon
ontvangen in groep 3. Wij gaan hier weer iets moois van maken!

Onderzoek RUG
De Rijksuniversiteit van Groningen wil graag onderzoek doen naar het effect of kinderen
slimmer worden van schaken. Zij willen een onderzoek doen met kinderen van groep 3.
Hiervoor willen ze kinderen graag testen, maar hiervoor is toestemming van ouders nodig. In
de bijlage is al een digitale versie, maar morgen krijgen de kinderen ook een papieren versie
mee naar huis waarin ouders toestemming wordt gevraagd om mee te doen aan dit
interessante onderzoek. Deze brief graag voor 15 december weer inleveren.
Groep 4
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
Dinsdag 19 december

Groep 5
Huiswerk:
Donderdag 14 december

tafel van 5

Rekenen

Tafel van 9

Dinsdag 19 december

Spelling

Controledictee blok 3

Donderdag 11 januari

Topografie

provincie Drenthe

Donderdag 18 januari

Geschiedenis

toets

Groep 6
Huiswerk:

Groep 8.
Kerstmarkt.
Voor de verkoop tijdens de kerstmarkt maakt groep 8 kerststukjes. Wij zijn op zoek naar een
aantal materialen. Mocht u de volgende materialen over hebben zouden wij die dan mogen
hebben? Het gaat om terracottapotjes, dik ijzerdraad, ijzeren kledinghaken, post-elastieken
en rechte glazen potten. Uit de tuin zoeken wij: Skimmia, bloemen/bessen van de euphorbia
Alvast bedankt.

OV
Financiële verslag
De penningmeester heeft de financiële stukken ter inzage gelegd bij Jeanette op kantoor.
Deze kunt komende week inkijken en eventuele vragen hierover kunt u stellen aan Natascha
Puriel.
natas_puriel@hotmail.com

Vrijwillige ouderbijdrage
Er hebben al heel veel ouders aan de vrijwillige ouderbijdrage voldaan,
Onze dank daarvoor!!
Heeft u nog niet betaald (15 euro per kind) dan kan dit altijd nog op rekeningnummer
NL19RABO 0303525614 op naam van oudervereniging de Riemsloot. En vergeet niet te
vermelden de naam van uw kind of kinderen en welke groep uw kind zit.
GGroeten de OV
EXTERNEN
Riemsloot doet mee aan Groot schaakonderzoek Rijksuniversiteit Groningen ( bijlage)
Dit onderzoek heet: “Worden kinderen slimmer van schaken?”
Er wordt onderzocht of schaken een positieve invloed heeft op het leren en denken van kinderen
door middel van een online vragenlijst. Verder zijn we bezig met een ander onderzoek naar een
vernieuwde lesmethode genaamd 468 Educatie. Hierbij wordt lesmateriaal ontwikkeld waarin
elementen als ‘schaakdenken’ en ‘schaakbewegen’ gecombineerd worden met rekenen en taal.
Alle groepen
Om voor de vragenlijststudie genoeg gegevens te verzamelen benaderen we u als
ouders maar ook schooldirecties en leerkrachten. Elke school en iedere leerling
kan meedoen. Ouders met meerdere kinderen kunnen voor ieder kind meedoen
als ze dat willen. Met name wordt gevraagd ook voor kinderen die niet hebben
leren schaken de online onderzoeksvragenlijst in te vullen.
Wilt u als ouder van een basisschoolleerling deelnemen …
-

U vult als ouder een online vragenlijst in op desktop of smartphone

-

Ook als uw kind niet schaakt vragen wij u mee te doen

-

Elke 10de deelnemer ontvangt een leuk schaakpresentje

-

Alle deelnemers ontvangen een samenvatting van de studie

Voor deelname en meer informatie kunt u de volgende webpagina bezoeken of de QR-code scannen.
http://jeugdschaaknoord.nl/ouderverzorger/

Groep 3
Het onderzoek naar het effect van de 468 methode zal alleen uitgevoerd worden in groep 3.
Afgelopen jaar zijn Martin Elderson en Jozias Hillenkamp begonnen met het ontwikkelen van een
nieuwe lesmethode genaamd 468 educatie. Hierbij bieden zij lessen aan waarin elementen als
‘schaakdenken’ en ‘schaakbewegen’ gecombineerd worden met rekenen en taal. Er worden rekenen taalpuzzeltjes gedaan op een klein (4x4) schaakbord of op een levensgroot schaakveld (4x4), op
het plein of in het gymlokaal, waarbij kinderen zelf in de rol van een schaakstuk kruipen. Vanuit de
Rijksuniversiteit Groningen wordt gekeken of kinderen uit groep 3 echt slimmer worden van deze
lesmethode. In januari en juni 2018 worden hiervoor
metingen naar het denken en leren van kinderen.
Ouders van desbetreffende kinderen krijgen hier nog
apart een mail van en kinderen krijgen een brief mee
naar huis. Meer informatie vindt u op:
http://468educatie.nl/

december-januari 2017-2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

11
Spelletjes met
Riemsoord,
groep 7

12
Stakingsdag
Geen les deze
dag

13
Dance Battle
groep 6

14

15
Dance Battle
groep 5

16

17

22
Op wielen

23
Kerstvakantie

24

Om 12.30 uur
start de
Kerstvakantie
29

30

31
Oudjaars
dag

Juf Bianca komt
kennismaken in
groep 6

Jeanette
vervangt Jelle
voor een
gedeelte van de
dag

18

19

20
Finale Dance
Battle in
Oosterwolde – 3
paren

25
1e Kerstdag

26
2e Kerstdag

27

21
Kinderen om
12.30 uur uit.
17.00-18.45
Kerstdiner en
Kerstmarkt
28

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
Luizencontrole

11

12
Onderzoek
RUG in groep
3

13

14

15
Wia jarig
Start
Toetsweek

16

17
18
MO
Jeanette afwezig

19

20

21

Gelukkig
Nieuwjaar!

