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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Sinterklaas
Hallo ouders en kinderen,

Sinterklaas is weer in het land en we hopen dat Sinterklaas weer naar De Riemsloot komt.
Op maandag 5 december vieren we sowieso dit feest in onze groepen. De kinderen van groep 1 en 2
zijn deze dag om 11.15 uur vrij. Groep 3 en 4 om 12.30 en groep 5 t/m 8 is normale tijd uit. Meer
informatie over hoe we het feest gaan vieren ontvangt u binnenkort.

Versiercommissie
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om de school per seizoen of bij
speciale thema's te versieren.

Het gaat dan om Sinterklaas, Kerst, winter, lente/Pasen, zomer en herfst. We hebben al wat
materialen op school, maar er mag ook wel eens wat nieuws aangeschaft worden. Wie wil en kan ons
helpen?
U kunt zich aanmelden via directie.deriemsloot@comprix.nl

Nieuw MR lid
We zijn heel blij dat we een nieuw MR lid hebben vanaf 22 november. Willechiem van
Berkum (moeder van Marlynn uit groep 5 zal als lid de oudergeleding van de MR de
komende 3 jaar komen versterken. Welkom Willechiem!

OV/MR vergadering
A.s. dinsdagavond hebben de OV en de MR de jaarlijkse gezamenlijke vergadering. Hierbij zullen we
met elkaar het jaar evalueren. Hieronder vindt u alvast het jaarverslag van de OV.

Jaarverslag oudervereniging (OV) riemsloot 2021-2022
Sinds een aantal jaren vermelden we het jaarverslag van de Oudervereniging in het
riemslootnieuws, dit doordat de jaarvergadering maar door een aantal ouders werd bezocht.
Terugblik/ vooruitblik
We zijn afgelopen schooljaar jaar als vanouds gestart. Dat was heel fijn ook waren we nog
wat voorzichtig i.v.m de Corona. Binnen de Oudervereniging zijn we vorig jaar gestart met
Monique, Elske, Cornelia, Suzanne, Dennis en Mieke.
De OV bekostigde dit afgelopen jaar de volgende dingen zoals het Sinterklaasfeest, deel van
het kerstontbijt, het creacircuit, Pasen, Koningsspelen en het klassenboek groep 8, de
musical en de laatste schooldag. Maar ook abonnementen voor school. (zie ook financiële
verslag). Het is daarom nog steeds erg belangrijk dat de vrijwillige ouderbijdrage betaald
wordt, zodat we aankomend jaar ook weer veel voor de kinderen kunnen betekenen.
Het Sinterklaasfeest is nu door de OV en school zelf georganiseerd. We hadden afgelopen
jaar geen pieten helaas. Maar de kinderen hebben een leuke gezellige dag gehad. Kerst
verliep helaas anders en kon niet zoals anders gevierd worden. De kinderen moesten
allemaal een schoenendoos versieren en hier konden ze hun eigen ontbijt in meenemen. De
kinderen hebben er heerlijk van gegeten. Er kwamen hele leuke creaties voorbij en het was
erg gezellig en sfeervol. Verder kwam de paashaas ook nog even bij ons op school. We zijn
met de kinderen naar de zandvlakte geweest om gezellig de paaseitjes te zoeken. Dit was
weer een groot succes. Zo mochten we dit jaar ook weer meedoen aan het voetbaltoernooi
en korfbaltoernooi. Alleen jammer dat het op het laatst van de dag heel erg hard ging
regenen. Ondanks het slechte weer hebben de kinderen ervan genoten. Als grote
activiteiten hebben we de laatste schooldag uitgepakt met een grote stormbaan en
luchtkussens. We zijn deze dag begonnen met een heerlijk ontbijt. Deze dag was zeer
geslaagd en we hadden er mooi weer bij.

Voor dit schooljaar willen we een Fancy Fair gaan organiseren samen met school. Hoe de
invulling precies gaat worden horen jullie in het loop van het schooljaar.
De OV vergadert elke maand middels een vaste agenda. In november vindt er een
gezamenlijke vergadering plaats met de MR. Dan zorgt de OV ook voor het jaarverslag en
worden de financiële stukken besproken.
Een andere taak van de OV is de belangen van de ouders te behartigen bij
schoolaangelegenheden. Wij staan hiervoor open en kunnen dit inbrengen als
vertegenwoordiger.
Ook wanneer u goede ideeën heeft voor het organiseren voor bepaalde activiteiten kunt u
bij ons terecht. We kunnen dit ter overweging meenemen in de besluiten.
De financiële stukken van de OV liggen een week ter inzage op het kantoor van Jeanette en
eenieder die dit wil inzien is van harte welkom. De financiële stukken liggen van vanaf 21
november tot 30 november op school. Voor deze op school komen te liggen heerft er een
kascontrole plaats gevonden door de kascommissie en bij goedkeuring wordt decharge
verleend.
Ook worden de financiële stukken besproken bij de MR/OV vergadering die ook volgende
week plaatsvindt.

Met vriendelijke groeten van de oudervereniging!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Huiswerk:
Groep 5/6
25 nov. 2022 --> Topografie Overijssel (4/12).
28 nov. 2022 --> Spelling blok 3 (zie onderstaand overzicht).
Voor groep 5 de spellingscategorieën: specht, lachen, mollen, dertig, eend, muisje zwarte mieren.
Voor groep 6 de spellingscategorieën: geit, pauw, dirigent, circus, persoonsvorm tegenwoordige tijd
en knabbelen.

NIEUWS VAN DE OV

Hallo ouders,

Wij hebben via de Sint gehoord dat hij nog wel wat hulp kan gebruiken van een paar roetveeg Pieten
tijdens zijn bezoek aan onze school. Wie zou de Sint willen helpen tijdens zijn bezoek aan school.
We hebben 1 Piet nodig die een rijbewijs heeft en die maandag 5 december van 7.00 tot 9.00 uur
beschikbaar is. En durft te rijden in een busje/bakwagen. Deze roetveeg Piet mag natuurlijk ook bij
het hele bezoek aanwezig zijn. Maar als je alleen van 7.00 tot 9.00 uur kunt zo dat al mooi zijn.
En verder hebben we nog 2 Pieten nodig die Sinterklaas kunnen helpen tijdens zijn bezoek. Wie lijkt
dit leuk en wil er een gezellige dag van maken????
Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie dan mag je contact opnemen met Alie Oldersma (
alieoldersma@gmail.com)
Of een mailtje sturen naar: directie.deriemsloot@comprix.nl
Groet de OV

OV leden gevraagd
Wie lijkt het leuk om bij de activiteitencommissie van school te komen?
Wij zoeken voor het aankomende schooljaar nog nieuwe leden die dan alvast mee kunnen draaien,
zodat jullie kunnen kijken of het je wat lijkt.
Wat doen wij zoal in de commissie eigenlijk van alles maar dit zijn de hoofddingen:
✓
✓
✓
✓
✓

Sinterklaas
Kerst
Pasen
Sportdag/Koningsspelen
Laatste schooldag

Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie dan mag je contact opnemen met Alie Oldersma
(voorzitter van de OV) of een mailtje sturen naar: directie.deriemsloot@comprix.nl
Groetjes de OV

NIEUWS VAN EXTERNEN
Knutselmiddag in de Dorpskamer voor groep 5 t/m 8

Als er genoeg animo voor is dan is het de bedoeling dat er vanaf januari iedere 3e dinsdag van de
maand een activiteit wordt georganiseerd.
In het ouderportaal kunt u de nieuwsbrief van de GMR lezen.

November/december
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

18

19

20

26

27

03

04

Groep 3 en 4 atelier

21

22

Leerlingenraad

MR/OV
vergadering

23

24

25

Dancebattle Wielendag
groep 5 en 6
Atelier groep 3 en 4

28

29

30

01

02

Dance Battle Atelier groep 3 en 4
groep 5 en 6

05

06

Sinterklaasviering

07

08

09

10

11

16

17

18

23

24

25

Groep 5 en 6 atelier Voorlees

Groep 1 en 2 om
11 uur uit

Wedstrijd

Dance battle
groep 5 en 6

Groep 3 en 4 om
12.30 uur uit

Groep 5 t/m 8 om
14.15 uur uit
12

13

Leerlingenraad

14

15

Jeanette afwezig

Dance Battle
groep 5 en 6

(MO)
Atelier groep 5/6

19

20

21

22

Finale Dance Battle Kerstviering

Kinderen vanaf 12.30 Kerst
uur vrij
vakantie

