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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Tweede plaats voorleeswedstrijd!
Simon uit groep 8 heeft de tweede plaats behaald met de online voorleeswedstrijd! Hoe anders was
het deze keer, maar Simon heeft het volgens de jury ontzettend goed gedaan en vooral van zijn
inleiding waren ze erg onder de indruk.
Van harte gefeliciteerd Simon!
Met groep 8 hebben we gekeken naar alle voorleesfragmenten en naar de uitslag. Ontzettend knap
gedaan van al die kinderen in deze tijd.

Margedag groep 1 en 2
Op vrijdag 26 maart hebben groep 1 en 2 vrij i.v.m. een margedag.
Corona
Binnen Comprix zijn er op dit moment ook bij een aantal scholen al klassen naar huis gestuurd i.v.m.
besmettingen onder leerlingen of Corona bij de leerkracht.
Hierbij blijkt dat de GGD bij de school gegevens opvraagt van ouders i.v.m. bron en
contactonderzoek. In het kader van de AVG hebben wij hiervoor uw toestemming nodig om deze ( in
het geval ons hiernaar gevraagd wordt door de GGD) te verstrekken.
U ontvangt deze week een brief waarin wij u vragen om toestemming te geven voor het verstrekken
van telefoongegevens aan de GGD t.b.v. het bron en contactonderzoek.
Wij willen u verzoeken deze in te vullen en zo spoedig mogelijk weer in te leveren op school.
Laten we hopen dat we het niet nodig hebben.

HVO en GVO
Deze week krijgen de leerlingen van groep 6 en 7 weer de inventarisatielijst voor HVO en GVO voor
het schooljaar 2021-2022 mee naar huis. In de bijlage hebben we nog even folders van beide
stromingen bijgevoegd, zodat u weet waaruit uw zoon/dochter kan kiezen.
Enquête veiligheidsbeleving
Binnenkort wordt er bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 weer de sociale veiligheid enquête
afgenomen. Hierbij krijgt de school een beeld van hoe de kinderen zich op school voelen. Deze
enquête wordt jaarlijks onder de leerlingen van groep 6 t/m 8 afgenomen.

Onderwijsevaluatie
Waar we normaal in januari de CITO toetsen afnemen, is dit door de schoolsluiting op een later
moment afgenomen. Komende woensdag zullen we met het team de uitkomsten analyseren en
evalueren en acties plannen. De onderwijsevaluatie wordt ook altijd met de MR doorgenomen.
Tennis
Volgende week zullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 tennisles buiten op het schoolplein krijgen.
Waardevolle spullen
De afgelopen weken zijn er in de onderbouw helaas op mysterieuze wijze spullen van kinderen
verdwenen. Er zijn al gesprekken gevoerd met de groepen hierover, maar het blijft natuurlijk heel
vervelend, dat iets meegenomen wordt naar school en vervolgens er niet meer is, of leeg wordt
teruggevonden.
Wij vinden natuurlijk dat iedereen van andermans spullen af moet blijven. Toch willen we aan de
voorkant ook nogmaals benadrukken om geen spullen mee te nemen, waar iets mee kan gebeuren
wat je niet wilt. Houdt het dan liever thuis.
School kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 2
Inmiddels hebben de kinderen van groep 1 en groep 2 prachtige Happy Stones gemaakt. De laatste
stenen hebben inmiddels en laklaagje gekregen en liggen te drogen. Maandag krijgen de kinderen
hun 2 stenen mee naar huis. De bedoeling is, dat ze in ieder geval één van deze twee stenen
verstoppen in de omgeving van hun eigen huis (beide mag natuurlijk ook). De reden dat we ze niet
met de hele groep verstoppen, is dat ze dan allemaal op een kluitje rondom school liggen. Het lijkt
ons leuker dat de stenen wat meer verspreid worden verstopt. Op de achterkant van de stenen
zullen we de facebookpagina 'Happy Stones A'scha’ vermelden. Misschien zien de kinderen op deze
pagina hun eigen stenen nog wel eens terug!
Groep 6
Toetsdata:
Topografie provincie Overijssel (24 maart 2021)
Spelling dictee blok 6 (26 maart 2021)

Grote Rekendag
Komende woensdag is er weer de Grote Rekendag. Deze dag zal in het teken staan van
“Ga mee op rekenreis”.

EXTERNEN
Palmpasen (Bijlage)
Binnenkort staat Pasen weer voor de deur. De afdeling Kindernevendienst in Appelscha viert dit
normaal met een palmpaasoptocht. Echter in tijden van Corona hebben ze besloten dit anders te
organiseren dit jaar. In de bijlage staat hoe het dit jaar georganiseerd gaat worden.
NSA buurtsport
In de bijlage nieuwe info
Vakantiespel Ooststellingwerf
Het kan weer! Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich weer opgeven voor Vakantiespel 2021. Dit
wordt vaak ook wel Spelweek genoemd. Ook dit jaar gaan wij weer van start met de organisatie van
Vakantiespel 2021. Op welke locatie het dit jaar gaat plaatsvinden is nog maar de vraag. Stiekem
hopen we natuurlijk allemaal dat we weer naar de bossen van Appelscha kunnen en anders zijn we
creatief met andere locaties. Vorig jaar zijn we namelijk langs de dorpen geweest om allerlei spellen
te spelen. Maar wat is nou Vakantiespel?
De afgelopen jaren kwam de leiding van Vakantiespel Ooststellingwerf bij uw kind(eren) langs op
school om iets te vertellen over wat Vakantiespel nou eigenlijk is en wat je daar kunt doen. Inmiddels
hebben wij of krijgen uw kind(eren) een presentatie te zien in de klas over Vakantiespel. Dit omdat
wij helaas dit jaar niet kunnen langskomen wegens de huidige maatregelen. Tijdens de presentatie
die uw kind(eren) heeft gezien hebben wij aangekondigd dat wij ook digitaal beschikbaar zijn voor
het stellen van vragen. Dus heeft uw kind vragen over Vakantiespel of wilt u horen hoe wij
Vakantiespel ervaren, dan kunt u zich opgeven via info@vakantiespel.nl.
Een aantal leiding zal hierbij aansluiten en u informeren of de vragen beantwoorden van uw
kind(eren). Geen vraag is te gek! Deze informatie avonden worden georganiseerd tussen maandag 29
maart en vrijdag 2 april. Voor de exacte datums kunt u kijken op onze facebookpagina of een mailtje
sturen naar info@vakantiespel.nl.
Groetjes de Praatjesmakers Vakantiespel Ooststellingwerf
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