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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Let op: Op 5 november hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. margedag. Dit geldt ook
voor de groep 4 van de combi groep. Groep 5 t/m 8 gaan wel deze dag naar school

Oproep Deco commissie
De afgelopen jaren hadden we een vaste groep enthousiaste ouders die bij de wisseling van de
seizoenen, Sinterklaas, Kerst, Pasen de school in die sfeer versierden.
Door Corona heeft dit allemaal stil gelegen en de ouders die hier actief mee waren hebben hun
kinderen inmiddels vooral op het VO zitten. Tijdens de Kinderboekenweek heeft de OV voor een hele
geslaagde versiering gezorgd, maar we zijn weer op zoek naar ouders die het leuk vinden om in de
deco commissie plaats te nemen. Lijkt het u leuk om hier iets voor school in te kunnen betekenen?
Voor meer info of aanmelding kunt u contact opnemen met Jeanette
(directie.deriemsloot@comprix.nl).

Contactouders
Afgelopen jaren hebben we heel veel gebruik mogen en kunnen maken van onze contactouders.
Deze ouders zorgden er voor dat activiteiten zoals excursies en andere uitjes in hun groep
georganiseerd werden en dat er voldoende vervoer was. Ze hebben heel wat voor school geregeld.
Door de komst van het ouderportaal is deze rol veranderd. We zullen nu in het ouderportaal uw hulp
vragen waarbij u zelf rechtstreeks kunt aangeven of u kunt helpen of niet.
We hebben afgelopen dinsdagavond afscheid genomen van de contactouders die ons de afgelopen
jaren steeds hebben geholpen en hun bedankt voor alles wat ze voor school hebben gedaan.
De app groep zoals deze door de contactouders is opgesteld blijft nog even in de lucht, voor het geval
er iets niet goed loopt in het schoolportaal.
Wanneer dit wel goed gaat lopen, dan kan de app groep opgeheven worden zoals hij bedoeld was.
We zitten op dit moment nog in een fase waarbij ook wij nog even moeten wennen aan het nieuwe
communicatiemiddel. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle communicatie bestemd voor de groep
via het ouderportaal gaat lopen. Dat betekent dan dus ook dat het RSN via het ouderportaal wordt

gedeeld, dat berichten vanuit school via het ouderportaal verlopen en dat u als ouder zo weinig
mogelijk andere communicatiestromen krijgt. Het is dus wel belangrijk dat u het ouderportaal
regelmatig bekijkt.
Vreedzame school
De afgelopen weken hebben we met de groepen gewerkt over het thema Oplossen van conflicten
Het doel van de lessen in dit blok was kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten
om te gaan.
De lessen waren onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een
verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een
oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken
we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt
weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat
stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-winoplossing.
In groep 1 en 2 leerden de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OPKAART. In groep 3 tot en met 8 leerden de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET
UIT. In de bovenbouw gingen de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en
met kritiek omgaat. En werd ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde
Naties.
Tips voor thuis:
•

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag er naar en praat er over.

•

Laat uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor
die ander is.

•

Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de
term ‘opsteker’.

•

Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 6: bespreek de kletskaart van blok 2 met uw
kind.
Deze kletskaarten zijn als bijlage toegevoegd

Volgende week starten we met blok 3
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over
communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat
goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een

vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve
lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen.
Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten.
Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken met de kinderen dat
mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het
hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat
we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de
kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling,
bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In
groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in
communiceren via sociale media en face-to-face.

MR en OV nieuws
Beste ouder(s), verzorger(s),
Op dit moment hebben we al twee kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld! Maar mocht u
ook nog interesse hebben in deze functie? Dan kunt u zich ook nog aanmelden:
Verkiezingen
Gezocht: kandidaat MR
Met ingang van dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid. (Vanaf 23 november 2021)

Wat is de MR en wat doet die zoal?
De MR bestaat uit een drietal ouders en een drietal leerkrachten. De MR is betrokken bij allerlei
(bestuur-) technische schoolzaken. Hierbij valt o.a. te denken aan ouderbetrokkenheid, de schoolgids
en formatie met groepstoedeling. Soms heeft de MR instemmingsrecht, soms adviesrecht.
De voornaamste functies en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap
op Scholen (WMS). Als belangrijkste taak is in die wet aan de MR toebedeeld het bevorderen van
openheid en onderling overleg binnen onze school.

Huidige samenstelling
Oudergeleding: Jarno Graafstra (GMR lid en voorzitter), Heleen Villerius (lid) en Sander Nijhuis lid (
aftredend en niet herkiesbaar).
Teamgeleding: Anja Sinnige ( GMR lid), Gillian Schaafsma (secretaris) en Ingrid de Jong.
Adviserend lid: Jeanette Tanja

Heeft u interesse in deze boeiende functie en bent u in staat om ongeveer 6 keer per jaar ’s avonds
te vergaderen op school, dan kunt u contact opnemen met één van bovenstaande leden. Dit kan

natuurlijk ook als u eerst nog wat extra informatie wilt. Ook kunt u een mail sturen naar
directie.deriemsloot@comprix.nl

Aanmelden kan t/m dinsdag 9 november. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, zullen in het
Riemslootnieuws van 15 november verkiezingen worden uitgeschreven.

Vrijwillige ouderbijdrage
Denkt u aan de factuur van de vrijwillige ouderbijdrage?
Het geld wordt gebruikt voor activiteiten die rechtstreeks naar uw kind gaan zoals;
* Sinterklaas,
* Kerstviering,
* spelattributen,
* sportactiviteiten,
* laatste schooldag enz.
Deze bijdrage blijft voor 2021-2022 €15,- per leerling. Per gezin betaalt u maximaal voor 3 kinderen.
U mag het bedrag overmaken op reknr: NL 19RABO0303 5256 14 t.n.v. oudervereniging De
Riemsloot.
Mocht u problemen hebben met de betaling van deze vrijwillige bijdrage dan kan u contact opnemen
met de penningmeester van de OV (Cornelia Herder) of met Jeanette om te kijken naar een
alternatief.
Wij vragen een relatief klein bedrag van € 15 voor een heel schooljaar en als iedereen betaalt
kunnen we mooie dingen doen voor uw kinderen die anders niet mogelijk zijn.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Namens de OV.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 6 toets Topo Drenthe op maandag 8 november
Groep 5 toets tafel van 7 op maandag 8 november

NIEUWS VAN EXTERNEN

Stichting Avondvierdaagse Appelscha
OPROEP!!

De stichting avondvierdaagse Appelscha is vast besloten om volgend jaar weer een
avondvierdaagse te organiseren. We kunnen dit echter niet alleen en vragen hulp!
We zoeken nieuwe bestuursleden die ons willen komen versterken.
We vergaderen 4 keer per jaar en hebben de taken verdeeld.
Lijkt het je leuk om ons te helpen? Meld jezelf dan bij ons. We willen graag de binding met
de scholen behouden voor het indelen van de groepen en het zorgen voor groepsleiders.
Daarnaast zoeken we bij voorkeur ook een penningmeester.
Zonder bestuur en vrijwilligers zal de organisatie steeds lastiger worden. Twijfel niet en kom
ons versterken!! Bel met onderstaand telefoonnummer, ook als u meer informatie wilt.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Avondvierdaagse Appelscha,
Alice Start (0612092741)
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