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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Bruna kassabonactie

Betreft: Spaar mee voor onze schoolbieb!
Beste ouder/verzorger,
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te
vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20%
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat
de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Met vriendelijke groet,
Team obs De Riemsloot

Kinderboekenweek 2021 Worden wat je wil

Deze week is het zo ver: Kinderboekenweek 2021! Een week dat helemaal in het teken staat
van Kinderboeken en lezen en daarnaast dit jaar ook het thema Worden wat je wil.
Vorige week heeft de OV de gezamenlijke ruimte in school; 't Slootje, helemaal versierd
binnen dit thema. Dank jullie wel hiervoor!
Daarnaast hebben we eerder meerdere oproepen gedaan en hebben we veel reacties
gekregen van ouders, verzorgers, opa's/oma's en ook van ooms en tantes. Dank jullie wel!
Ondertussen is met iedereen die zich heeft opgegeven, contact geweest.
Woensdag 6 oktober zullen we met alle groepen, de Kinderboekenweek openen in de
gymzaal. De leerkrachten zijn al met heel veel enthousiasme, voorpret en lol, dit
openingsspel aan het voorbereiden. We kijken ernaar uit!
In de groepen worden diverse activiteiten uitgevoerd die gekoppeld zijn aan de
Kinderboekenweek. Daarnaast hebben we ook schoolbrede activiteiten gepland, zoals het
voorlezen in de klas door ouders, verzorgers, opa's, oma's, … en de presentaties die in de
groepen gehouden gaan worden, ook verzorgd door hen die zich hebben opgegeven.
De afsluiting zal ook gezamenlijk plaatsvinden, dit op vrijdag 15 oktober. Met elkaar gaan we
dan het openingslied zingen en ook bijbehorende dans voeren we uit. Alle kinderen mogen
hiervoor verkleed op school komen, binnen het thema beroepen/ Worden wat je wil.
We kijken met elkaar erg uit naar de Kinderboekenweek en verwachten heel veel (boeken)plezier!

MR vergadering
Afgelopen donderdag heeft de MR voor het eerst weer vergaderd.
De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijwillige ouderbijdrage nieuwe regelgeving
Nieuwe schoonmaakbedrijf CSU
Start nieuwe schooljaar
Verkiezingen MR ( meer info volgt binnenkort)
Jaarplan MR
Laatste stand van zaken betreffende Coronaprotocol
Onderwijevaluatie CITO E 2020-2021
Besteding NPO gelden
GMR
Ouderportaal

Volgende vergadering is op 23 november samen met de OV
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Opgegeven huiswerk:
Groep 6:
8 oktober 2021 --> Spelling blok 2 (controledictee)
11 oktober 2021 --> Topografie Groningen
14 oktober 2021 --> Geschiedenis thema 1

NIEUWS VAN EXTERNEN
Nieuws vanuit Buurtsport (zie bijlagen)
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