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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Margedag
Denkt u eraan dat alle kinderen op vrijdag 11 november vrij zijn? De leerkrachten hebben dan een
administratie dag.
Muziekles
De groepen 1 t/m 7 hebben deze week genoten van een gastles van Peter Beijersbergen. Peter is een
gepensioneerd muziekdocent die met zijn woonwagen en trekker door Nederland reist. Hij staat deze
dagen in Appelscha op de camping en vroeg of wij het ook leuk zouden vinden als hij een muziekles
zou gaan geven. Nou, wat hebben de kinderen genoten! Het was geweldig.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ook dit schooljaar vragen wij namens de OV weer een vrijwillige ouderbijdrage aan u.
We vragen 15 euro per leerling. Met dit bedrag kan onze oudervereniging diverse activiteiten blijven
organiseren, die zonder deze bijdrage niet mogelijk zijn. Het gaat dus echt om extraatjes die niet
vanuit het Rijk bekostigd worden.
Denk aan;
•
•
•
•
•
•

het Sinterklaasfeest,
de voorleeswedstrijd,
de musical van groep 8 en afscheidscadeau van groep 8,
spel attributen,
traktaties tijdens bepaalde evenementen zoals de Koningsspelen
laatste schooldag activiteiten.

We hebben in de bijlage een QR-code code gezet, zodat de betaling makkelijk gedaan kan worden.
We hebben twee verschillende QR-codes gemaakt. De ene QR-code is voor de betaling van een
leerling en hier kunt u meteen de 15 euro betalen. De andere QR-code staat het bedrag niet vast en
kunt u zelf het bedrag invoeren. Dus bij twee kinderen op school wordt het bedrag 30 euro, bij drie
kinderen 45 euro.
Mocht u via de bank willen betalen of lukt het niet via de QR code, dan kunt u het bedrag ook
overmaken op bankrekeningnummer
rek.nr: NL 19RABO0303 5256 14 t.n.v. oudervereniging De Riemsloot. Graag onder vermelding van
de naam van uw kind en de groep.
Namens de OV alvast hartelijk dank!
De (Nationale) Voorleeswedstrijd
Ook dit jaar houden wij een Voorleeswedstrijd voor de kinderen van groep 4 t/m 8. De voorrondes
zullen plaatsvinden in week 47 en 48 (21 november – 2 december) in de eigen klas. Het is niet
verplicht voor de kinderen om deel te nemen, maar ze vinden het vaak wel heel erg leuk! Wanneer
uw zoon/dochter enthousiast is geworden en mee wil doen, kan hij/zij zich opgeven bij de leerkracht
en wordt er verteld wanneer de voorrondes in de klas zullen plaatsvinden. Uit iedere groep komt er
een winnaar, die op donderdag 8 december mag gaan strijden tijdens de Voorleesfinale in de
gymzaal.
De kinderen uit groep 7 of 8 mogen deelnemen aan de regionale voorleeswedstrijd die
wordt gehouden in de bibliotheek in Oosterwolde. Dus als de nummer 1 van de
schoolvoorleeswedstrijd een leerling uit groep 7 of 8 is, dan mag deze leerling strijden tegen andere
scholen uit de omgeving. Is de nummer 1 een leerling uit groep 4, 5 of 6, dan gaat de leerling uit
groep 8 automatisch door naar de volgende ronde. De vervolgronde zal in de periode januari – half
maart zijn. Zij strijden dan voor een plek in de provinciale finale. In de periode half maart – half april
is de provinciale finale. Deze is meestal in een theaterzaal in de provincie. De winnaar van de
provinciale finale gaat door naar de landelijke finale die 24 mei zal worden georganiseerd.
Ook dit jaar hebben we weer een jury! Zij zullen ook dit jaar onder andere weer letten op: duidelijk
en rustig spreken, het publiek kunnen meeslepen in het verhaal, de juiste klemtoon gebruiken,
contact met het publiek maken en de luisteraars aankijken.

Hieronder vindt u nog een paar tips voor uw kind(eren):
Hoe kies ik een boek? Er zijn zoveel leuke boeken. Welk boek kies je? Een paar tips:
* Kies een boek waar je van houdt, waar je enthousiast over bent, maar denk ook aan je publiek. Is
het boek leuk om naar te luisteren? (Kies bijvoorbeeld niet een te kinderachtig boek). Kinderen uit
groep 7 en 8 kiezen bij voorkeur een B-boek voor 9-11 jaar. Dit mag een B- of C-boek van het
‘Makkelijk Lezen Plein’ zijn. A-boeken voor 7-9 jaar zijn niet verboden, maar worden afgeraden.
* Als je het moeilijk vindt om een leuk boek te kiezen, vraag dan advies thuis, op school, in de
bibliotheek, in de (kinder)boekhandel.

* Probeer eerst eens hardop of het boek ook lekker voorleest. Je weet dan meteen hoe lang je
ongeveer over een bladzijde doet.
* Zorg dat er niet te veel personen in voorkomen, anders moet je zoveel uitleggen van tevoren. Te
veel verschillende personen is ook lastig voor je publiek, het wordt dan misschien te ingewikkeld.
*Te makkelijke boeken, tijdschriften, stripboeken, gedichtenbundels, zelfgeschreven boeken, een
schoolboek, een fotokopie of prentenboeken mogen niet.
*Wél toegestaan is: een boek in dialect of streektaal.
Het boek heb je, nu moet je nog een fragment kiezen. Welk deel van het boek ga je voorlezen?
Probeer een mooi afgerond stuk te vinden (er bestaan boeken met duidelijk afgeronde hoofdstukken
of korte verhaaltjes).
Je mag ook voor een open einde kiezen om de luisteraars nieuwsgierig te maken naar het vervolg van
het verhaal. Let op: Je leest het fragment als geheel voor. Je mag dus niet stukjes overslaan. Even
testen: stel je voor dat jij het boek niet kent en alleen dit ene stuk hoort. Is het leuk om te horen en
goed te begrijpen?
In totaal ben je maximaal 5 minuten aan het woord: inclusief de inleiding. Tijdens de inleiding vertel
je het volgende: Je eigen naam, titel van het boek, auteur en eventueel de illustrator. Je geeft een
korte uitleg over hetgeen er vooraf is gegaan aan het voorgelezen fragment, zodat luisteraars
snappen waar het verhaal over gaat. Dit mag je ook opschrijven en oplezen. Tot slot leg je uit
waarom je dit boek gekozen hebt.
Heel veel succes en plezier met het voorbereiden! Mocht je vragen hebben, je kunt altijd terecht bij
de juf of meester.

OV/MR
Binnenkort hebben we weer de jaarvergadering van de MR en de OV. Het jaarverslag van zowel de
OV als de MR zullen we binnenkort meesturen met het RSN. Ook de begroting van de OV gelden zal
binnenkort weer ter inzage op school liggen. Hier wordt u binnenkort over ingelicht. De
kascommissie zal het kasboek van de penningmeester weer controleren.
Penningmeester OV
Onze OV zoekt nog een penningmeester. Op dit moment is Cornelia Herder onze penningmeester,
maar haar dochter zit in groep 8 en zal komend schooljaar van school afgaan. Wie zou de rol van
penningmeester van Cornelia over willen nemen? Voor vragen hierover mag u altijd even contact
zoeken met school via directie.deriemsloot@comprix.nl

Vreedzame school en kletskaarten
In de bijlage vindt u de kletskaarten n.a.v. blok 2 We lossen conflicten samen op. Met deze
kletskaarten zou u met uw kind in gesprek kunnen gaan n.a.v. het blok dat is behandeld op school.
Wij starten nu met blok 3: We hebben oor voor elkaar

Doel: De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk
communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een
ander, verschil van mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
• Duidelijk kunnen vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het
oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
• Goed en slecht kunnen luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren,
goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
• Het ontstaan én voorkomen van misverstanden. Wat wordt er bedoeld en hoe wordt
iets begrepen? De kinderen leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan
verschillen.
• Het herkennen van verschillende standpunten. De kinderen leren zich te verplaatsen
in de mening of positie van een ander.
• Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van
debatteren.
• Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
• In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol
communiceren via de ‘sociale media’.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Huiswerk:
Groep 5/6
7 nov. 2022 --> Spelling (controledictee blok 2)
10 nov. 2022 --> Topografie Drenthe
Voor informatie over de spellingscategorieën zie eerder gestuurde mail.
Categorieën groep 5: geit, pauw, molen, panda, mollen, stripboek, haai en beer.
Categorieën groep 6: molen, mollen, dirigent, W2 (persoonsvorm tt), stripboek, eend en meeuw.

NIEUWS VAN EXTERNEN
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november
Maandag

07

Dinsdag

08

Woensdag

09

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

03

04

05

06

Gastles
muziek
diverse
groepen

geen gym deze dag

12

13

18

19

20

25

26

27

10

Groep 4 naar
Drempelonder Drempelonderzoek
Oudheidkamer in zoek groep 8 groep 8
Wolvega
Groep 1
Sporen in de
natuur

Groep 3,4,5
theatervoorstelling
11
Administratiedag
leerkrachten

Alle kinderen vrij
deze dag

Verhalenvertell
er in groep 4
14

15

16

17

Groep 8 bomen
planten

Groep 3 en 4
atelier

Groep 7
Biocentrum
en naar afval
verwerking
21
leerlingenraad

22

23

24
MR/OV
vergadering

Dancebattle
groep 5 en 6

Atelier groep
3 en 4

