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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne herfstvakantie. We gaan nu weer
richting de Feestdagen, waarbij Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerst voorbijkomen. Vooral voor de
jongere kinderen altijd weer een spannende, maar vooral gezellige periode.

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!

Stichting Leergeld/ Samen voor alle kinderen
Hieronder de laatste informatie over mogelijkheden voor ouders die moeite hebben om financieel
rond te komen in deze tijden.
SAM& voor alle kinderen
Dit is het nieuwe portaal dat in 2021 de plaats is gekomen voor Kindpakket.nl.

•

Een aanvraag kan via www.samenvoorallekinderen.nl gedaan worden door de inwoner zonder
dat daar een intermediair voor nodig is.
o Er kan ook via www.samenvoorallekinderen.nl een aanvraag gedaan worden bij
Stichting Jarige Job voor een verjaardagsbox. Een verjaardagsbox kan worden
aangevraagd voor een kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De verjaardagsbox dient
minimaal 6 weken voor de verjaardag van het kind aangevraagd te worden.

Stichting Leergeld
De aanvragen die bij SAM& binnenkomen worden in eerste instantie beoordeeld door Stichting
Leergeld Friesland Oost.
Jeugdfonds Sport & Cultuur
De actuele spelregels van het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor de gemeente Ooststellingwerf zijn ook
te vinden op de website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/friesland-sport/.

1. De inkomensgrens om gebruik te kunnen maken van het Jeugdfond Sport en Cultuur is
verhoogd naar 130%.
2. Het Jeugdfonds Sport vergoedt nu zwemlessen voor kinderen vanaf 12 jaar (bijvoorbeeld
kinderen van statushouders). Zwemlessen van 6-12 jaar kunnen aangevraagd worden bij
Stichting Leergeld Friesland Oost via www.kindpakket.nl.

BRUNA Sparen voor de schoolbibliotheek
We hebben al heel veel bonnen mogen ontvangen! Heel erg bedankt allemaal voor het inleveren van
deze bonnen. We gaan hier mooie boeken voor uitzoeken voor school.

Leesboeken
Vanuit de bibliotheek zijn er weer leesboeken op school gekomen waar de kinderen uit kunnen
kiezen om lekker in te lezen. Vanaf komende week zullen deze boeken weer worden uitgeleend door
Annie Mesken onze vrijwilligster die dit al jaren allemaal heel fijn allemaal registreert.
Verkiezingen MR
We hebben op dit moment helaas nog geen aanmeldingen binnengekregen voor de MR. Mocht u
zich toch nog willen aanmelden om mee te denken binnen de schoolorganisatie dan kunt u contact
opnemen met een van de huidige MR leden of een mail sturen naar directie.deriemsloot@comprix.nl
De huidige MR bestaat uit Annette Haanstra (voorzitter), Heleen Villerius (lid), Anja Sinnige (lid)
Ingrid de Jong (lid), Gillian Schaafsma (secretaris) en Jeanette Tanja (adviserend lid)
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
Was ouder gevraagd
Een van onze was ouders heeft aangegeven te stoppen. Zij heeft dit de afgelopen jaren super gedaan
samen met twee andere ouders. We willen haar hier dan ook enorm voor bedanken! Wie zou dit van
haar willen overnemen? Het gaat om 1 a 2 keer in de maand volgens een rooster op vrijdag de was
(handdoeken/theedoeken) meenemen, wassen en op maandag weer retour brengen. Reacties
kunnen naar directie.deriemsloot@comprix.nl
Invallers
Het is weer heel moeilijk om een invaller voor de groep te krijgen. Net als afgelopen schooljaar zijn er
te weinig invallers voor alle scholen
Wanneer een leerkracht afwezig is proberen we altijd te kijken of er nog een invaller beschikbaar is.
Wanneer dit niet het geval is, dan kijken we of we intern iets kunnen regelen.
Lukt dit niet dan zijn we genoodzaakt de groep thuis te laten die dag. We zullen dan alle ouders van
de betreffende groep zo snel mogelijk proberen in te seinen dat er die dag geen les gegeven kan
worden. We zullen dit zowel via de mail en via het ouderportaal laten weten.
Wanneer we het vroegtijdig weten dan zullen we u natuurlijk meteen op de hoogte stellen. We
proberen u uiterlijk voor 7.30 uur in de ochtend te informeren.

BLP Veerkracht
De komende periode zullen we op school werken aan de leerspier Veerkracht.

De komende periode staat deze leerspier centraal en zullen we het met de kinderen vooral over
doorzetten, hanteren van afleidingen, aandacht houden (FLOW) en doorgronden hebben.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Afwezigheid juf Yda
Wegens persoonlijke omstandigheden zal juf Yda even niet aanwezig zijn op school. Volgende week
zal Anja Misker de groep lesgeven op woensdag, donderdag en vrijdag. Anja heeft al vaker op onze
school ingevallen bij de kleuters.

NIEUWS VAN EXTERNEN

Zaterdag 5 november is weer de landelijke Natuurwerkdag.
Ga met het hele gezin aan de slag voor natuur dichtbij
Op De Hoekenbrink in het Drents-Friese Wold is werk voor jong en oud
Voor de kinderen wordt er ook een leuke activiteit georganiseerd.
Het natuurgebied De Hoekenbrink is één van de pareltjes in het zuidelijk deel van het nationaal park
Drents-Friese Wold, gelegen tussen Diever en Oude Willem. De Hoekenbrink is een uitgestoven
laagte die zeer afwisselend is met droge en natte heide, een ven en kleine stukjes open zand.
Begrazing met schapen en runderen moet voorkomen dat het gebied weer verandert in bos. Maar
ondanks deze begrazing zijn er toch weer veel struiken en boompjes gaan groeien.
Staatsbosbeheer in samenwerking met IVN Westerveld organiseert hier op 5 november een
natuurwerkdag. Van 9.30 -14.00 uur gaan we met z’n allen aan het werk. Aan de rand van het terrein
komt een grote tipi-tent met bankjes eronder te staan. Daar kun je uitrusten, schuilen, en elkaar

ontmoeten. Ook zorgen wij voor koffie/thee/limo en een lunch met soep en broodjes. Voor de
kinderen organiseert IVN-Jong Westerveld een leuke activiteit.
Opgeven kan op de site: www.natuurwerkdag.nl à plaats: Hoekenbrink
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