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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Hand- voet en mondziekte
Op dit moment blijkt er hand- voet en mondziekte rond te gaan op school. In de bijlage ontvangt u
hier meer informatie over. Kinderen mogen wel gewoon naar school toe, zolang zij zich niet ziek
voelen.

Wij zijn tegen pesten.
Deze week hebben de groepen 4 t/m 8 bezoek gehad van juf Janneke (anti-pestcoördinator) om
onder de aandacht te brengen dat we met z’n allen tegen pesten zijn. We vinden het enorm
belangrijk dat alle kinderen met een veilig gevoel naar school kunnen gaan. Tijdens de lessen van De
Vreedzame School zijn de kinderen veel bezig met hoe we met elkaar omgaan. Hoe we ervoor
kunnen zorgen dat er op school goed gespeeld en geleerd kan worden. We zijn allemaal uniek, maar
we horen bij elkaar. Iedereen hoort erbij.
In elke klas is gesproken over het verschil tussen plagen en pesten, de gevoelens die hierbij horen en
wat je kan doen als je gepest wordt of ziet dat een ander gepest wordt. Belangrijkste boodschap: zeg
het. Vertel het aan je ouders of meester of juf. Blijf er niet alleen mee rondlopen.
Als u als ouder merkt dat er gepest wordt, kunt u dit aankaarten bij de leerkrachten. Zij proberen dan
in overleg met Jeanette of Janneke de situatie te verbeteren en het pesten aan te pakken. Dit
schooljaar wordt ons anti-pestprotocol ook vernieuwd en opnieuw vastgesteld.

Kinderboekenweek 2021 Worden wat je wil

Bijna is het zover; tijd voor de Kinderboekenweek 2021. Een week dat helemaal in het teken
staat van Kinderboeken en lezen en daarnaast dit jaar ook het thema Worden wat je wil.
Naast een gezamenlijke opening op woensdag 6 oktober en een gezamenlijke afsluiting op
15 oktober (waar de kinderen verkleed mogen komen binnen het thema Worden wat je wil.
Nadere informatie volgt), willen we ook twee schoolbrede activiteiten plannen binnen dit
thema en daarbij willen we graag een beroep doen op uw hulp!

Bij deze de volgende twee oproepen:
Oproep 1:
Welke ouders/verzorgers/opa's/oma's/ooms/tantes/... zouden op donderdagmiddag (12.30-13.50)
7 oktober in de klas(sen) van hun kind(eren) willen komen om te vertellen over hun beroep? (Dit
geldt alleen voor de groepen 3 t/m 8. De kleuters werken langer aan het thema beroepen en hebben
al een soortgelijke activiteit georganiseerd).

Per groep hopen we drie ouders te vinden die enthousiast zijn om over hun beroep te komen
vertellen. Wat zouden we het leuk vinden als u dan ook in uw werkkleding op school wilt komen en
materiaal mee kunt nemen dat met uw beroep te maken heeft.
We trekken zo'n 20 minuten uit per ouder. Mocht u meerdere kinderen hebben, dan begrijpen we
het, dat het u leuk lijkt om in al die klassen te komen vertellen. Hier proberen we rekening mee te
houden. We hopen op vele aanmeldingen.
U kunt zich t/m 23 september opgeven door een mail te sturen naar mieke.devries@comprix.nl
Wilt u hierbij uw naam, naam van uw kind(eren), groep(en) van uw kind(eren) en uw beroep
vermelden?
Na uw aanmelding krijgt u sowieso een bericht van ons om te laten weten wanneer u wordt
verwacht en in welke klas. Bij heel veel animo kan het zijn dat we sommige ouders niet (overal)
kunnen laten komen.

Oproep 2:
Welke ouders/verzorgers, opa's/oma's, ooms/tantes, .... willen op woensdag 13 oktober komen
voorlezen in de groepen?
Per groep zijn we op zoek naar één ouder/verzorger, opa/oma, oom/tante, ..... die van 12.00 tot
12.15 uur wil komen voorlezen. We hebben een breed assortiment aan boeken binnen het thema
Worden wat ik wil, hiervan krijgt u één exemplaar van mee naar huis om u van tevoren in te lezen en
voor te bereiden.
U kunt zich t/m 23 september opgeven door een mail te sturen naar mieke.devries@comprix.nl
Wilt u hierbij uw naam, naam van uw kind(eren) en groep(en) van uw kind(eren) willen vermelden?
Na uw aanmelding krijgt u sowieso een bericht van ons om te laten weten wanneer u wordt
verwacht en in welke klas. Bij heel veel animo kan het zijn dat we sommige ouders niet (overal)
kunnen laten komen.
Bruna kassabonactie

Betreft: Spaar mee voor onze schoolbieb!
Beste ouder/verzorger,
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.
Lezen is een feestje
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te
vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20%
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken
kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat
de kinderen nog meer leesplezier krijgen.
Met vriendelijke groet,
Team obs De Riemsloot

Ontruimingsoefening
A.s. donderdag zullen we weer een ontruimingsoefening houden.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Opgegeven huiswerk:
Groep 5:
Op maandag 27 september gaan we de tafel van 6 toetsen.
Na 27 september gaan we aan de slag met de tafel van 7. De kinderen kunnen daar thuis dan alvast
mee gaan oefenen.

NIEUWS VAN EXTERNEN
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