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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Beste wensen voor 2018!
Kerstmarkt
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd kerstdiner en een zeer gezellige kerstmarkt.
Dankzij de hulp van diverse ouders hebben we er een mooie avond van kunnen maken. Alle
ouders die op welke manier dan ook hebben bijgedragen…Bedankt hiervoor! We waarderen
het zeer.
Tijdens deze kerstmarkt is er een geweldig bedrag bij elkaar gebracht van maar liefst € 950.
We gaan binnenkort een plan maken wat we met dit geld en de opbrengst van Jantje Beton
gaan doen voor de kinderen.
We willen ook nog de ondernemers van Appelscha enorm bedanken voor het belangeloos
beschikbaar stellen van prijzen voor het rad van avontuur.
Bike Totaal Kramer

Winanda’s jaargetijden

Eetcafe Hulst

Poeisz Supermarkt

Mulder dier en tuin

De Snuusterij

Heren kapsalon Bosma

Yafa Mode

De jongens van Outdoor

Haarstudio Dynamic

Gea’s Appeltaart

Kapsalon Sija

Leafs& grandcafe Hildenberg

Verscentrum (Tjitskes bloemenhoekje,
Bakkerij de Vent, Groente en fruit, Slagerij
Nicolai)

RCN de Roggeberg

en ook Laudando weer voor hun prachtige muzikale omlijsting. Grandioos!
Winterse sfeer
De decoratiecommissie heeft alle Kerstspullen weer naar zolder gebracht en de school weer
in winterse sferen gebracht. Het ziet er weer sfeervol uit. Bedankt hiervoor!
Cito toetsen
De komende twee weken gaan we weer kijken hoe de kinderen zijn gegroeid in hun
vaardigheden betreffende de verschillende vakken. Tijdens de rapportgesprekken worden de
resultaten van de toetsen met u besproken.
Rapportgesprekken
Aangezien we nu met een continu rooster werken, hebben we meer ruimte op de middag
om al met gesprekken te beginnen.
Hierdoor zijn de collega’s op de avond wat eerder klaar met de gesprekken. We horen graag
van u of u ook eventueel al in de middag beschikbaar bent voor de rapportgesprekken. De
gesprekken worden dit jaar gehouden op maandag 12 en dinsdag 13 februari. ( tenzij er door
de leerkracht een andere datum met u wordt afgesproken)
Als u al vanaf 15.30 in de middag beschikbaar bent dan horen wij dit graag zo spoedig
mogelijk. U kunt dit doorgeven aan Jeanette via info@obsderiemsloot.nl. Zij zal hier dan met
het maken van het rooster proberen rekening mee te houden. Alvast bedankt!
Schoolschaken
Op zaterdag 17 februari is het Remco Heite schoolschaaktoernooi. Willen de schakers,
schaaksters en hun ouders dit alvast even vastleggen in hun agenda? Het toernooi duurt de
gehele dag. Nadere info volgt te zijner tijd.

BLP
De komende periode tot de voorjaarsvakantie werken we op school aan onze leerspier
Veerkracht. Dat wil zeggen; aan doorzettingsvermogen, hanteren van afleidingen, aandacht
houden en doorgronden.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 6
Huiswerk:
Donderdag 18 januari

Geschiedenis

toets

Dinsdag 30 januari

Topografie

toets Overijssel

Groep 5
Huiswerk:
Maandag 22 januari
Donderdag 1 februari

Engels
Spelling

toets hoofdstuk 2
dictee thema 4
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