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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Start van het nieuwe schooljaar
We zijn inmiddels alweer donderdag en de start is echt heel fijn verlopen. Kinderen zijn weer
enthousiast en uitgerust aan de slag gegaan.

Nieuwe collega’s

Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf hier even kort aan jullie voorstellen. Mijn naam is Kelly Sloot en ik ben 31 jaar.
Samen met mijn man en drie kinderen ben ik woonachtig in Oosterwolde. Voorgaande jaren was ik
werkzaam op een basisschool in Assen. Ik zag deze kans voorbijkomen en heb de keuze gemaakt om
dichter bij huis te gaan werken.
Mijn hobby's zijn voetballen, leuke activiteiten doen met onze kinderen en klussen.
Ik heb veel zin om op de Riemsloot aan de slag te gaan en hoop op een heel fijn en leerzaam
schooljaar.
Hallo allemaal,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Tiny Engberts. Wellicht heeft u mij al een aantal keren
kunnen spotten op de Riemsloot. Vorig schooljaar heb ik enkele keren in de kleutergroepen
ingevallen. Ik woon in Assen. Loop al een flink aantal jaren mee in het onderwijs. Na vele jaren in
Assen te hebben gewerkt, heb ik 4 jaar geleden de overstap naar Comprix gemaakt. Bij Comprix heb

ik inmiddels op verschillende scholen en in veel verschillende groepen gewerkt . Het bevalt me
prima. Momenteel werk ik naast de Riemsloot nog een dag in Wolvega. We komen elkaar vast en
zeker tegen in de wandelgangen. We gaan er met z'n allen een mooi schooljaar van maken.

Mijn naam is Margo Visser. Ik neem dit schooljaar de HVO lessen op De Riemsloot over van
mijn collega Karin Broers. Ik ga dit jaar van 11 naar 8 scholen, waar ik wekelijks de HVO
lessen verzorg. Totaal zijn dat 24 lesuren en ongeveer 350 leerlingen (dus heel veel namen
onthouden!), van groep 3 t/m 8.
In oktober hoop ik mijn 52e verjaardag te mogen vieren. Ik heb een zoon, een dochter en 2
stiefdochters. Mijn zoon heeft een dochtertje en dat betekent dat ik al bijna 5 jaar een blije
en trotse oma ben.
Ik woon samen met mijn partner Wiep nu een jaar of 7 in Jubbega. Samen vinden we het
leuk om te klussen en ik mag graag wandelen en buiten spelen, oftewel tuinieren. Sinds een
paar jaar zit ik bij het toneel en heb ik yoga ontdekt. Mocht u vragen hebben over de HVO
lessen, dan ben ik via school bereikbaar.
In verband met te weinig deelname voor GVO zal er ook dit schooljaar geen GVO gegeven worden.
Kinderen die voor GVO gekozen hadden kunnen er wel voor kiezen met HVO mee te doen.

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 om de week op dinsdagochtend op school aanwezig, maar via de mail ben ik
altijd bereikbaar.

Emailadressen
Om de leerkracht te spreken kunt u altijd even naar school bellen of een afspraak maken.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de leerkracht een mail te sturen. Hieronder vindt u alle
mailadressen nog even op een rijtje:
Groep 1
Yvonne Zijlstra: yvonne.zijlstra@comprix.nl
Tiny Engberts: Tiny.engberts@comprix.nl
Wendy de Graaf: wendy.degraaf@comprix.nl ( in gebruik vanaf dat Wendy weer zal starten)
Groep 2
Yda Keizer: yda.keizer@comprix.nl
Tiny Engberts: Tiny.engberts@comprix.nl
Wendy de Graaf: wendy.degraaf@comprix.nl
Groep 3
Xandra de Vos: xandra.devos@comprix.nl
Mieke de Vries: mieke.devries@comprix.nl
Sharon van der Veen: sharon.vanderveen@comprix.nl
Groep 4
Ingrid de Jong: ingrid.dejong@comprix.nl
Anja Sinnige: anja.sinnige@comprix.nl
Groep 5
Gillian de Boer: gillian.deboer@comprix.nl
Bianca Phielix: bianca.phielix@comprix.nl
Sharon van der Veen: sharon.vanderveen@comprix.nl
Groep 6
Dennis Gravemaker: dennis.gravemaker@comprix.nl
Ingrid de Jong: ingrid.dejong@comprix.nl
René Bult: renebult@comprix.nl
Groep 7
Paulien Reinke: paulien.reinke@comprix.nl
Kelly Sloot: kelly.sloot@comprix.nl
Groep 8
Geert Bontekoe: Geert.bontekoe@comprix.nl
Gerda Bosscher: gerda.bosscher@comprix.nl
Mirjam Steg: Mirjam.steg@comprix.nl
Mariska Haaijema: mariska.haaijema@comprix.nl
Rosita Sloot: rosita.sloot@comprix.nl
Janneke van de Berg: ib.deriemsloot@comprix.nl
Jeanette Tanja: directie.deriemsloot@comprix.nl

Ouderportaal
De leerkrachten zetten op 5 september na schooltijd het ouderportaal weer open zodat u zich kunt
inschrijven voor de kennismakingsgesprekken. Deze vinden plaats in de week van 19 tot 23
september.
Heeft u als nieuwe ouder nog geen activatielink voor het ouderportaal ontvangen? Geef dit dan even
aan via directie.deriemsloot@comprix.nl , dan zorgen wij ervoor dat u deze zo spoedig mogelijk
ontvangt.
Kennismakingsgesprekken
Bij de kennismakingsgesprekken is het de bedoeling dat ouders en leerkrachten elkaar beter leren
kennen. Het is dus geen gesprek over prestaties, maar om samen te kijken wat er nodig is om er met
elkaar een fijn schooljaar van te maken. Leerlingen vanaf groep 4 zijn ook van harte welkom bij dit
gesprek. Het gaat ook over de wijze waarop u als ouder het fijn vindt dat er gecommuniceerd wordt
over en met uw kind, maar ook om al een band op te bouwen met elkaar, zodat we van elkaar weten
hoe we het komende jaar het beste met elkaar kunnen communiceren en wat de verwachtingen zijn.
Oekraïense kinderen
Vandaag zijn er al twee Oekraïense kinderen op school in groep 2 wezen kijken. Morgenvroeg zullen
zij ook komen en vanaf volgende week zullen zij meedraaien in groep 2.
Ook in groep 4, 5 6 en 7 zal er nog een Oekraïense leerling bijkomen. Komende dinsdag gaan we met
elkaar om tafel om te kijken wanneer de kinderen zullen starten bij ons op school.
Antje van der Berg en Martina Hladikova zullen ondersteunen om deze kinderen te laten integreren
binnen ons onderwijs. Antje en Martina draaien op dit moment ook al mee op De Toekan in de
taalklas. Martina is van oorsprong Oekraïens en kan bij de taal goede ondersteuning bieden en bij de
gesprekken die met de moeders gevoerd worden. We willen ervoor zorgen dat ook deze kinderen
een hele fijne tijd bij ons op school krijgen.
Nieuwe leerling in groep 4
Ook zal er komende maandag een nieuwe leerling starten in groep 4. Hij heeft een paar jaar in
Rusland gewoond, maar is nu terug in Nederland. We wensen hem een hele fijne tijd toe bij ons op
school.
Spaarvarken
Ook dit jaar zullen we tijdens het vieren van de verjaardagen van de leerkrachten weer met het
spaarvarken rondgaan in de groepen. Het goede doel zullen we dit jaar weer met de leerlingenraad
vaststellen.
Rapporten
We hebben alweer een aantal rapporten mogen ontvangen. Heel fijn! We ontvangen de overige
rapporten weer graag zo spoedig mogelijk op school.
Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar noemen we ook wel de Gouden weken. Veel activiteiten staan in
het teken van groepsvorming. Onze Vreedzame schoollessen en BLP lessen sluiten hier altijd mooi bij
aan.

Het eerste blok van De Vreedzame school gaat over Wij horen bij elkaar

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1 van de Vreedzame school. Tijdens dit blok
staat het samenwerken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over
het netjes houden van de klas. Elke groep maakt klassenafspraken. Deze zijn zichtbaar in elk lokaal.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij
erbij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren
over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over
iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld
blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve
opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect
moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten werken de kinderen hier meerdere keren per week aan.

Met BLP (Building Learning Power) staan we stil bij de leerspier Interactie en die gaat vooral over
goed kunnen samenwerken, kunnen luisteren naar en ander, interesse tonen in de ander,
empathisch kunnen zijn, maar ook door samen dingen te doen, andere gewoontes op kunnen pakken
en die imiteren, of weten bij welke dingen je iemand anders nodig hebt of wanneer je best iets zelf
op kunt lossen.
Type diploma
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zich weer inschrijven voor een Typcursus via
Instituut Noord.
Bij voldoende deelname kan deze cursus op locatie gegeven worden.
Een goede beheersing van het toetsenbord is tegenwoordig steeds belangrijker.
Wanneer uw kind mee wil doen aan deze typecursus kunt u het inschrijfformulier weer ingevuld
teruggeven aan de leerkracht (voor 14 september)
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