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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Sfeerimpressie
We zijn vanmorgen weer goed gestart! De ene leerling vond het spannend omdat hij/zij voor het
eerst naar onze school ging, andere kinderen waren soms een beetje zenuwachtig voor de nieuwe
meester of juf, maar de meeste kinderen hadden gelukkig weer heel erg veel zin om het nieuwe
schooljaar te starten.
Hieronder een kleine sfeerimpressie van de groepen vanmorgen

Even voorstellen
Hallo iedereen,
Mijn naam is Izaak de Vries en ik woon in Wolvega.
Sinds 2014 ben ik in dienst bij Comprix en zal dit schooljaar elke maandag als conciërge op de
Riemsloot werkzaam zijn.

Hallo allemaal,
Ik ben Sharon van der Veen, 22 jaar en ik woon in Haulerwijk. Ik zit in het vierde jaar van de opleiding
leerkracht basisonderwijs (PABO). Ik volg deze opleiding aan de NHL Stenden in Leeuwarden. Ik ben
een echte studiebol en heel leergierig. Naast mijn opleiding geef ik bijles aan een aantal kinderen in
Haulerwijk, dat vind ik super leuk om te doen. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn
familie en vrienden, daarnaast ben ik graag creatief bezig: tekenen, schilderen en verhalen schrijven.
Komend halfjaar ga ik mijn afstudeer stage doen in groep 4/5 van de Riemsloot. Ik sta op maandag
t/m woensdag naast (juf) Gillian voor de klas. Ik heb enorm veel zin om op deze school aan de slag te
gaan, de leerlingen veel te leren en natuurlijk ook veel van de leerlingen te leren. Samen maken we
er een super leuk en leerzaam schooljaar van.
Tot snel!
(Juf) Sharon

Hallo iedereen,
Ik ben René Bult, 24 jaar en ik woon in Appelscha. Ik heb een jaar geleden mijn diploma als
onderwijsassistent behaald. Ik ben dit schooljaar 5 dagen in de week in de groep van 4/5. Ik ben
hiervoor onderwijsassistent geweest op een basisschool in Bakkeveen. In mijn vrije tijd vind ik het
heel leuk om naar voetbalwedstrijden te gaan van FC Emmen. Ik ben heel blij dat ik dit schooljaar
mag werken op OBS de Riemsloot.

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
Wendy de Graaf: wendy.degraaf@comprix.nl
Yda Keizer: yda.keizer@comprix.nl
Groep 2
Wendy de Graaf: wendy.degraaf@comprix.nl
Yvonne Zijlstra: yvonne.zijlstra@comprix.nl
Groep 3
Inez Perin: inez.perin@comprix.nl
Mieke de Vries: mieke.devries@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
René Bult: renebult@comprix.nl
Groep 6
Dennis Gravemaker: dennis.gravemaker@comprix.nl
Groep 7
Paulien Reinke: paulien.reinke@comprix.nl
Paula Mulder: paula.mulder@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
Janneke van de Berg: ib.deriemsloot@comprix.nl
Jeanette Tanja: directie.deriemsloot@comprix.nl
Izaak de Vries: izaak.devries@comprix.nl

Ouderportaal
Voor de herfstvakantie willen we met alle groepen gestart zijn met het ouderportaal.
Yvonne heeft voor de vakantie een pilot gedraaid in groep 1 en zal binnenkort het team meenemen
in deze werkwijze. Daarna zult u hierover geïnformeerd worden en gaan we met alle groepen werken
met het ouderportaal.
In het ouderportaal zult u informatie vinden over de groep van uw zoon/dochter en vanaf januari
zullen we dan ook de oudergesprekken door u zelf laten inplannen via dit ouderportaal.

Kennismakingsgesprekken
In de 3e week van dit nieuwe schooljaar zullen we weer kennismakingsgesprekken voeren. Gelukkig
kunnen we deze dit keer fysiek gaan organiseren. U ontvangt hier volgende week een uitnodiging
voor.
Verpakkingsmateriaal
Wanneer de kinderen pakjes drinken of ander verpakkingsmateriaal meenemen naar school voor de
lunch of fruithap, zullen deze verpakkingsmaterialen weer in de lunchtrommel mee naar huis gaan.
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.
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 ordelijk houden van de klas. Elke groep maakt de 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.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 4/5
Juf Bianca zal de eerste weken op halve bezetting weer op school zijn. Dit houdt in dat zij op
donderdag en vrijdagochtend de groep zal draaien.
We hebben Koen Steg ( onze LIO stagiair van groep 5 afgelopen schooljaar) bereid gevonden om de
middagen zolang te draaien. Zodra het kan zal Bianca weer haar volledige uren gaan draaien.

NIEUWS VAN EXTERNEN
Voorlezen Humanitas
We gaan weer voorlezen in de bibliotheek te Appelscha
We zijn er op de volgende data:
15 sept. – 27 okt. – 17 nov. en 15 december 2021
Van 9.30 – 10.15 uur en 10.30 – 11.15 uur.
Met vriendelijke groet,
Harma Oosterhof
Jelly Geertsma
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