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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Kennismakingsgesprekken
Denkt u even aan de kennismakingsgesprekken deze week? Een mooie gelegenheid om kennis te
maken met de leerkracht(en) van uw kind en samen te bespreken wat u van elkaar verwacht en
nodig hebt om ervoor te zorgen dat uw kind een goed schooljaar heeft.

Spaarvarken
A.s. woensdag zullen we de mooie opbrengst van het spaarvarken overhandigen aan een
vertegenwoordiger van het Longfonds.
Afgelopen schooljaar hebben we tijdens het vieren van de verjaardagen van de leerkrachten het
spaarvarken weer rond laten gaan. Kinderen mogen dan een bijdrage geven aan het goede doel dat
door de leerlingen van de leerlingenraad is uitgekozen. In dit geval was dat het Longfonds.
Ook komend schooljaar zullen we tijdens het vieren van de verjaardagen van de leerkrachten weer
het spaarvarken rond laten gaan. Het goede doel voor dit schooljaar zal nog bekend gemaakt
worden.
Verkeersflits
Volgende week dinsdag hebben we de Verkeersflits. De groepen 4/5 en 6 zullen met de dode hoek
bezig gaan en dit zal plaatsvinden op de Alle Wijtzesweg. De gemeente heeft hier toestemming voor
gegeven en deze straat zal dus voor een gedeelte van de ochtend niet bereikbaar zijn. De
omwonenden worden hier ook nog over geïnformeerd.

Kletskaarten blok 1 De Vreedzame school
We zitten alweer in de derde schoolweek en zijn druk bezig met het thema We horen bij elkaar. Er
worden veel activiteiten ondernomen om de groepsvorming goed weg te zetten. Volgende week
starten we met blok 2 van DVS. In het volgende RSN meer hierover. In de bijlage vindt u de
kletskaarten die horen bij blok 1. Deze kletskaarten zijn bedoeld voor u als ouder om eens met uw
kind in gesprek te gaan over het thema dat we op school hebben behandeld. Door de vragen van de
kletskaarten aan uw kind te stellen krijgt u een beeld hoe we op school aan dit thema hebben
gewerkt.
Beweegchallenge
Misschien hebt u de kinderen al gehoord over de beweegchallenge. Dit is een initiatief van
Buurtsport. Gedurende 3 weken krijgen de groepen 3 t/m 8 op maandag een challenge te horen,
waarbij ze worden uitgedaagd om een opdracht te doen en die moeten ze dan uitvoeren, filmen en
op vrijdag moeten opsturen naar buurtsport. Het levert soms hilarische fragmenten op om het voor
elkaar te krijgen, maar is erg leuk om te doen. Ook dit is in het kader van groepsvorming.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Opgegeven huiswerk:
Groep 6
Maandag 13 september – Controledictee blok 1

NIEUWS VAN EXTERNEN

Schoolmaatschappelijk werk.
Via deze weg wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Marlies Barto en werkzaam voor de gemeente
Ooststellingwerf binnen het Gebiedsteam. Onze specialisatie is
Schoolmaatschappelijk Werk en om die reden ben ik nu aan de school
verbonden.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulpverlening voor
kinderen en/of ouders. Een reden om contact met mij op te nemen,
kan bijvoorbeeld zijn:
-

Ik heb vragen over de opvoeding;
Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we willen de kinderen hierin zo goed mogelijk
ondersteunen;
Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen;
Ik heb zorgen over mijn kind;

In gezamenlijkheid met ouders en met school wordt bekeken wat de zorg/vraag is en welke
hulp het meest passend is. Ik bied zelf kortdurende hulp, soms is één gesprek voldoende.
Ook kan het zijn dat een andere specialist in het Gebiedsteam meer aansluit bij uw vraag,
dan zal ik in overleg met u zorgen dat er contact komt met de juiste specialist.
Mocht u mij willen spreken, dan kan dat via de leerkracht of de IB’er (Janneke) van de
school. Ook kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen met per
mail: m.barto@gbtoost.nl.
Ik ben elke dinsdagmiddag op school aanwezig van 13:00 tot 15:00 uur.
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