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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Juf Inez

Beste ouders en lieve kinderen,
Mijn laatste berichtje als leerkracht bij jullie op school.
De afgelopen tijd kon ik helaas niet voor de klas staan. Ik was (en ben nog steeds)
herstellende van een burn-out. Veel rust en zelfonderzoek komen hieraan te pas.
Voor mij is gebleken dat het onderwijs steeds minder bij mij begint te passen. Ik heb daarom
besloten een andere weg in te slaan. Waar die weg precies heen zal leiden, dat weet ik nu
nog niet.
Het betekent voor mij dat ik afscheid zal nemen van het onderwijs en daarbij ook van de
Riemsloot. Ik heb een mooie tijd gehad bij jullie op school. En ik wil jullie; ouders, kinderen
en het team graag bedanken voor de mooie momenten samen, de dingen die ik hier heb
mogen leren en vooral van de gezelligheid waar ik van heb genoten.
Wie weet komen we elkaar nog weer eens tegen.
Lieve groetjes ( juf) Inez

We vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat Inez heeft besloten om te stoppen, maar
we respecteren haar besluit.
In overleg met het bestuur en Xandra de Vos ( op dit moment leerkracht in groep 3) is
besloten dat Xandra komend schooljaar de uren van Inez zal opvullen.
We willen Inez enorm bedanken voor de tijd die zij bij ons op school heeft gewerkt en
wensen haar het allerbeste toe.
GVO
Helaas zijn er voor groep 7 en 8 komend schooljaar te weinig leerlingen die zich hebben
aangemeld voor GVO. ( Er moeten minimaal 7 kinderen zijn en dat aantal hebben we niet)
Hierdoor is de aanvraag voor GVO niet gehonoreerd voor komend schooljaar.
Dat betekent dat er alleen de HVO lessen worden gegeven.
Kinderen die GVO hadden aangegeven kunnen bij de HVO lessen aansluiten. Mocht uw kind
dit niet willen dan zal een alternatief lesprogramma worden aangeboden.

Karin Broers (docent HVO) heeft aangegeven te stoppen met de HVO lessen. Het is op dit
moment nog niet bekend wie de lessen zal geven komend schooljaar. Dit horen we nog
vanuit de organisatie.
Factuur schoolreis/schoolkamp
Mocht het u nog even ontschoten zijn om de factuur van het schoolreisje of schoolkamp te
betalen, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen, aangezien de data al aardig
dichtbij komen.
Mocht u problemen hebben met het betalen van het schoolreisje/kamp dan kunt u contact
opnemen met de directie via directie.deriemsloot@comprix.nl
Mocht u de factuur niet kunnen vinden, dan kunt u altijd nog even in het ouderportaal
kijken.
MR
Vorige week maandag hebben we weer een MR vergadering gehad.
De volgende onderwerpen zijn daar o.a. besproken:
• Oekraïense leerlingen
• Ziekte collega's stand van zaken
• We hebben alle enquêtes besproken (leerling enquête, ouderenquête en leerkracht enquête)
• Formatie 2022-2023 concept besproken
• Vakantieplanning 2022-2023 vastgesteld
• Herziene Antipestprotocol vastgesteld
• Stand van zaken NPO uitgaven
• GMR zaken

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

NIEUWS VAN EXTERNEN
Rode loper inschrijving
Op woensdag 1 juni is weer de Rode loper run in Oosterwolde
Loopvereniging Invictus organiseert dit.
Kinderen die mee willen doen aan dit mooie hardloopfestijn kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij
Invictus. ( zie bijlage)
Ze krijgen wel een schoolshirt die avond om in te lopen.
Avondvierdaagse

14 t/m 17 juni 2022

Online inschrijven

De avondvierdaagse komt er weer aan! De inschrijvingen doen we dit jaar weer online. Op onze
website www.avondvierdaagseappelscha.nl staat een aanmeldknop. Hier kunt u uw kind(eren)
aanmelden, dit kan tot vrijdag 27 mei 2022. Mocht u na deze datum toch nog mee willen doen, stuurt
u dan een berichtje naar info@avondvierdaagseappelscha.nl.

De kinderen uit groepen 1 t/m 5 lopen de 5 km en vertrekken dinsdag, woensdag en donderdag om
18.15 uur en op vrijdag om 18.30 uur vanaf de Boerestreek in Appelscha.
De groepen 6 t/m 8 mogen zelf kiezen of ze 5 km of 10 km willen lopen. Een voorwaarde hieraan is
wel dat er genoeg begeleiders zijn om dit mogelijk te maken. De kinderen die de 10 km lopen
vertrekken op dinsdag, woensdag en donderdag om 18.00 uur en vrijdag om 17.45 uur vanaf de
Boerestreek in Appelscha.
Bij het online inschrijven kiest u voor individuele lopers en dan kunt u de school kiezen waar uw
kind(eren) op zit. De kosten bedragen € 3.50 per kind en kunnen aan het einde van het
aanmeldformulier overgemaakt worden via iDEAL.
Let op: uw kind moet minimaal 3 avonden meelopen om een officiële vierdaagse medaille te
verdienen. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om 1 of 2 dagen mee te lopen, hiervoor ontvangt het
kind een dagmedaille.
We hebben per groep een groepsleider nodig die elke avond meeloopt en de presentielijst controleert,
de route ophaalt bij de inschrijving, de stempelkaart beheert, aan het einde van elke avond de groep
afmeld bij de inschrijftafel en op vrijdagavond de medailles ophaalt en uitdeelt.
Bij de online inschrijving kunt u bij begeleiding aangeven u of een ander familielid groepsleider zou
willen zijn. U hoeft niet elke avond groepsleider te zijn, het kan ook zo zijn dat één iemand bv dinsdag
en woensdag doet en een ander de donderdag en vrijdag. Zonder groepsleider kan er niet gelopen
worden, dus meldt u aan!
Elke avond hebben we voor alle groepen ook ouders nodig die mee willen lopen, zodat er voldoende
toezicht is op de kinderen. Wij hebben als regel dat er minimaal 1 ouder op 5 kinderen meeloopt,
mocht er niet genoeg begeleiding zijn dan kan de groep niet starten. Voor groep 1 en 2 is het
meelopen van een ouder/verzorger verplicht. Bij de online inschrijving kunt u aangeven op welke
avonden u met uw kind zal gaan meelopen.
Bovenstaande informatie is voor kinderen die met de scholen meelopen. Volwassenen of jongeren
kunnen natuurlijk ook meedoen. U kunt zich dan ook online inschrijven. U kunt dan kiezen voor
individuele inschrijving of als groepsinschrijving.
Op vrijdagavond sluiten we de avondvierdaagse feestelijk af en zouden we het leuk vinden dat
iedereen verkleed gaat lopen!
Namens de Stichting Avondvierdaagse,
Alice Start (06-12092741)
Gepke van Dekken (0642224020)
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