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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Iedereen draagt zijn steentje bij voor Oekraïne

Met de flessenactie hebben we met elkaar een fantastisch bedrag opgehaald van maar liefst 514,90
euro!
We hebben dit bedrag overgemaakt naar giro 555
Iedereen ontzettend bedankt voor de bijdrage!

Afsluiting natuurproject
Wat was het fijn om zoveel ouders en andere belangstellenden in school te mogen begroeten
afgelopen woensdag.
In alle groepen was hard gewerkt om te laten zien waar de kinderen de afgelopen twee weken aan
gewerkt hadden.
Vrijdag was voor de kinderen de afsluitende speurtocht. In het ouderportaal staan foto's van deze
dag.
Grote Rekendag
A.s. woensdag doen we mee aan de Grote Rekendag. De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven voor
schooltijd eerst buiten. Dit heeft te maken met de opening van de Rekendag. De kleuters gaan wel
gewoon meteen naar binnen zoals altijd.
Ouderenquête
Denkt u nog even aan de ouder enquête?

Hoe meer ouders de enquête invullen, hoe realistischer het beeld wordt en hoe beter wij hier mee
verder kunnen.
Alvast ontzettend bedankt voor uw medewerking.
Oproep oude overhemden
We zijn op zoek naar oude overhemden, die we kunnen gebruiken tijdens de crealessen. Op die
manier is de kleding van de kinderen goed beschermd tegen verf/lijm etc.
Heeft u een oud overhemd dat we hiervoor mogen gebruiken, dan kan deze worden ingeleverd bij de
leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
Voorleeswedstrijd
Afgelopen dinsdag was de halve finale van de voorleeswedstrijd in de bibliotheek. Alle
voorleeskampioenen van de basisscholen in Ooststellingwerf mochten meedoen. Namens onze
school deed Manoah mee. Wat deed ze het goed! Ze heeft zich geplaatst voor de volgende ronde: de
regionale finale! Deze vindt plaats op 12 april. Top gedaan Manoah! Veel succes met de
voorbereidingen!
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 6 april wordt het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd voor de groepen 5, 6, 7 en 8, op de
sportvelden van Sportpark Oostenburg in Oosterwolde. Voor de groepen 5 en 6 valt dit onder
schooltijd, voor de groepen 7 en 8 vindt het toernooi na schooltijd plaats. Veel jongens en meiden
hebben zich onlangs opgegeven bij hun juf/meester! De ouders/verzorgers van deze kinderen
hebben hierover mailcontact gehad met desbetreffende juf/meester. Voor groep 5/6 hebben veel
ouders zich opgegeven om te rijden en/of te coachen. Bedankt hiervoor! Heeft u zich aangemeld,
dan staat u ook ingepland!
Ook de groepen 7 en 8 hebben begeleiding! Het vervoer is bijna rond. Mocht u nog willen en kunnen
rijden, dan horen de leerkrachten van de groepen 7 en 8 dit graag. Bedankt voor alle opgaven tot nu
toe!
Het is nu wachten op informatie vanuit de organisatie zelf. Zodra dit bij ons bekend is, hoort u van
ons. In die mail zal alle verdere informatie over het schoolvoetbaltoernooi komen te staan.
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april doen we mee met de Koningsspelen. De werkgroep is al druk bezig met de
voorbereiding.
Een aantal dingen kunnen we alvast laten weten:
- De Koningsspelen worden gehouden op de sportvelden (Sportpark de Steegde, Boerestreek
9A). Hier moeten de kinderen die dag naartoe gebracht worden en ze kunnen daar na afloop
ook weer opgehaald worden.
- De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 22 april om 12.30 uur vrij. Groep 5 t/m 8 gaat door tot
14.15 uur.
- Voor de ochtendpauze neemt iedereen een eigen pauzehap en drinken mee. De lunch wordt
verzorgd voor alle kinderen.
- Binnenkort wordt er een oproep gedaan voor ouderhulp. We zoeken ouders die een groepje
leerlingen willen begeleiden en ouders die de lunch willen voorbereiden (brood smeren,
drinken klaarzetten, etc.)
In een volgend Riemslootnieuws volgt meer informatie over de Koningsspelen.
HVO en GVO

De kinderen van groep 6 en 7 krijgen deze week een brief mee naar huis voor het aanmelden van de
HVO en GVO lessen voor komend schooljaar 2022-2023.
Afgelopen jaar konden er geen GVO lessen gegeven worden, aangezien er te weinig animo voor die
lessen was. Er moeten minimaal 7 leerlingen kiezen voor GVO om een docent te laten komen.
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 4/5:
5 april 2022 → groep 4: toets tafel van 5
Groep 7
ma 04-04 AK Toets. We hebben in de klas de lessen gedaan en geoefend met de KAHOOT quiz
gemaakt door Tim en Wout. Maar ze krijgen vandaag ook het oefenblad mee om alles nog even door
te nemen.
In te halen toetsen (groepen 5 t/m 8)
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind onverhoopt (ziek) thuis is, terwijl er ook een toets gepland
staat waar thuis voor geleerd moet worden. Hierdoor mist uw zoon/dochter de toets. Wanneer uw
kind weer beter en op school is, zal hij/zij in overleg met de leerkracht een nieuwe afspraak maken
voor het inhalen van deze toets.

NIEUWS VAN EXTERNEN
Bieb
Nieuwsbrief dBos
www.bzof.nl/educatie
Kijk hier regelmatig voor actuele nieuwtjes en leuke tips!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lezing leesproblemen oplossen
6 april 2022, van 20:00 tot 21:30 | Bibliotheek Oosterwolde
Na het geweldige succes van 9 maart in Wolvega nu de kans in Oosterwolde!
Op 6 april 2022 is er in Bibliotheek Oosterwolde een interactieve lezing over een bijzondere en
succesvolle aanpak voor kinderen met dyslexie en andere leesmoeilijkheden.
Bewegend Wijs
Leerkracht en psychomotorisch kindertherapeut Rianne Stoer van Bewegend Wijs uit Vinkega
(www.riannestoer.nl) geeft de lezing die gaat over mogelijke oorzaken van leesproblemen en hoe
deze op te lossen.
Voor wie?
De avond is bedoeld voor ouders van een kind met leesmoeilijkheden en voor leerkrachten. Het
bijzondere van de aanpak is dat het leesprobleem wordt aangepakt met leuke oefeningen die te
maken hebben met bewegen, ritme en taal.
Aanmelden
De lezing begint om 20.00 uur. De entree is gratis. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan aan de balie
van de Bibliotheek, telefonisch: tel 0516-512075 of online via de website
https://www.bzof.nl/agenda/leesproblemen-oplossen.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kindertekeningen lezen.
Zodra een kind gaat brabbelen, gaat het ook krabbelen. Vanaf dat moment kun je via een tekening
hun ontwikkeling volgen. Eerst volgen er krassen, daarna rondjes, strepen, stippen, koppoters en
naarmate ze ouder worden zie je steeds meer herkenbare vormen. Je kunt veel inzicht krijgen in een

boom-, huis- of gezinstekening en wat zeggen het kleurgebruik, de lijnen, vormen en de plaats waar
iets is getekend? Zou je wel eens wat meer inzicht willen krijgen over wat een kind tekent of lijkt het
je interessant om te achterhalen wat er in het hoofdje omgaat op het moment dat er een tekening is
gemaakt?
Lever dan voor 1 mei een tekening in bij de bibliotheek in Noordwolde of Wolvega. Vermeld daarbij
de geboortedatum van je kind. Maggy Aartsen, kindertekeningen analist bij Praktijk Yula in
Noordwolde, bekijkt ze en geeft ze 14 mei op het Tekeningenspreekuur in bibliotheek Noordwolde
tussen 10.30 en 12.00 uur aan je terug met bijbehorende persoonlijke uitleg.
Belangrijk: Geef je kind géén opdracht om iets te tekenen, het gaat om een momentopname.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nationale Voorleeswedstrijd
De gemeentelijke voorrondes in Ooststellingwerf en Weststellingwerf zijn afgerond. Het is duidelijk
wie er naar de gemeentelijke finaleronde gaan. Zoals altijd had de jury alle avonden een pittige taak.
In Weststellingwerf is de gemeentelijke finaleronde op 11 april, in Ooststellingwerf op 12 april en het
kampioenschap om de voorleeskampioen van Opsterland is ook op 12 april. Het gaat vast een
spannende strijd worden. De gemeentelijke kampioenen gaan op 10 mei in De Skâns in Gorredijk de
strijd om het provinciaal kampioenschap aan met de rest van de kampioenen van Friesland.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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