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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Even voorstellen

Hallo allemaal,
Mijn naam is Paulien Reinke, 41 jaar en ik woon in Meppel samen met Jarno. We
hebben 3 dochters: Senna (13), Maren (12) en Jonne (7). Ik ben dit jaar nieuw op
de Riemsloot in groep 7 samen met mijn duo Paula. Ik werk nu 20 jaar voor
Comprix, de Riemsloot is mijn derde school. Het voelt hier als een warm bad,
een leuke klas en een enthousiast en behulpzaam team. We gaan er een mooi
en leerzaam jaar van maken!

Mijn naam is Paula Mulder en ik woon in De Blesse samen met
Patrick en onze twee zonen Marek (14) en Kevin (12). Al langere
tijd werk ik voor Comprix en dit schooljaar start ik in groep 7
samen met Paulien op de Riemsloot. Het was een warm welkom
vanaf het eerste moment. We gaan er een mooi en leerzaam jaar
van maken!
Kennismakingsgesprekken
In de bijlage vindt u het schema voor de kennismakingsgesprekken voor volgende week. Mocht het u
echt niet lukken om op dit tijdstip te kunnen , dan verzoeken wij u zelf met een andere ouder te
wisselen en dit even door te geven aan de leerkracht.
Kinderen van groep 4 t/m 8 mogen bij dit gesprek ook aanwezig zijn.
Wijziging in margedag
Er zit per ongeluk een fout in een van margedagen.
In het RSN van 20 augustus stond als datum 21 juni evaluatie en planningsvergadering, maar dit moet
zijn 20 juni.
Excuus voor het ongemak.

Oproep
Wie zou samen met een andere ouder de was willen verzorgen voor school? Het gaat om
handdoeken en theedoeken die wekelijks even gewassen moeten worden. We hebben al een ouder
die dit doet, maar het zou fijn zijn als er nog een ouder wil helpen. U mag dit doorgeven aan Jeanette
via directie.deriemsloot@comprix.nl
Pallets
We hebben weer twee pallets over. Kunnen we hier nog iemand blij mee maken? U mag het
doorgeven aan Jeanette via directie.deriemsloot@comprix.nl

Krentenbaard
Er is de laatste tijd weer krentenbaard geconstateerd. In de bijlage vindt u meer informatie over
krentenbaard.
Kinderen met krentenbaard mogen gewoon naar school komen, zolang zij zich niet ziek voelen.
Verkeersflits
Op 14 september zullen we meedoen aan de verkeersflits. Dit initiatief van VVN heeft voor alle
groepen een educatief verkeersonderdeel.
Zo zullen de groepen 1 en 2 bezig gaan met het onderdeel “oversteken”
Groep 3 en 4 zullen Fietslessen krijgen en een parcours fietsen op het plein
Groep 4/5 en 6 zullen zich buigen over “De dode hoek”
Groep 7 en 8 maken gebruik van een simulator met als onderwerp Op de fiets? Even niks...
Bibliotheek op school
Dit jaar zetten we weer stevig in op het leesonderwijs, omdat veel lezen enorm belangrijk is voor de
ontwikkeling van de kinderen. Iedere donderdag kunnen de kinderen van groep 3 t/m groep 8
boeken lenen uit de bibliotheekkasten die op school staan. Onze vrijwilligster Annie zorgt er al jaren
voor dat dit goed geregeld is. Komende woensdag zal Elke van de Kleij van de bibliotheek alle
kinderen extra goed wegwijs maken met het kiezen van het juiste boek, zodat kinderen nog meer
plezier kunnen beleven aan het lezen van boeken.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

NIEUWS VAN EXTERNEN
Buurtsport
In de bijlages vindt u informatie vanuit buurtsport.

Augustus- september- oktober
Maandag

Dinsdag
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03
HVO eerste les
groep 7 en 8

04
05
Geert jarig

06
Kennismakings
gesprekken

07
08
Kennismakings Kennismakingsgesprekken
gesprekken

09
10
kennismakings Kennismakings
gesprekken
gesprekken

11

12

13

14
15
16
Verkeersflits Toneelvoorstelling Toneel
groep 1 t/m 8
voorstelling

17
Comprix in
beweging groep 8

18

19

20

21

22

23

24
Op wielen

25
Mieke
jarig

26

27

28

29

30
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03
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Vrijdag

Zaterdag

Zondag

