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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Ziekte
Juf Paulien en juf Yvonne zijn beide helaas ziek, we hebben gelukkig vervanging kunnen vinden. We
wensen beide juffen veel beterschap toe
13 april
Groep 7 zal komende woensdag aanwezig zijn bij de kranslegging. Ook onze school zal een bloemstuk
neerleggen bij het monument en zullen kinderen gedichten voordragen.

Paasactiviteit
Komende donderdag heeft de OV en paasactiviteit op de zandvlakte georganiseerd. Alle
groepen zullen die ochtend om de beurt naar de zandvlakte gaan. De OV zoekt nog een
viertal ouders om te helpen deze ochtend. Wie lijkt het leuk om te helpen eieren te
verstoppen? Aanmelden kan via het ouderportaal.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april doen we mee met de Koningsspelen. De werkgroep is al druk bezig met de
voorbereiding.
Een aantal dingen kunnen we alvast laten weten:
- De Koningsspelen worden gehouden op de sportvelden (Sportpark de Steegde, Boerestreek
9A). Hier moeten de kinderen die dag naartoe gebracht worden en ze kunnen daar na afloop
ook weer opgehaald worden.
- De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 22 april om 12.30 uur vrij. Groep 5 t/m 8 gaat door tot
14.15 uur.
- Voor de ochtendpauze neemt iedereen een eigen pauzehap en drinken mee. De lunch wordt
verzorgd voor alle kinderen.
- In het ouderportaal is een oproep geplaats voor hulpouders afgelopen week. We zoeken
ouders die een groepje leerlingen willen begeleiden en ouders die de lunch willen
voorbereiden (brood smeren, drinken klaarzetten, etc.)

Groepen 5-8: Mocht uw kind na het slagbaltoernooi tijdens de Koningsspelen niet alleen naar huis
vanaf het voetbalveld? Laat dit dan weten aan de desbetreffende groepsleerkracht, zodat hij/zij uw
zoon/dochter even bij zich kan houden op het voetbalveld en samen met hem/haar wacht op degene
die hem/haar ophaalt.
Oekraïense kinderen
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over de opvang op onze scholen m.b.t. leerlingen uit
de Oekraïne die in Appelscha opgevangen worden en onderwijs nodig hebben.
We trekken hierin samen op met De Mandebrink , de gemeente en onze coördinator vanuit de Stipe.
HVO en GVO
Denkt u nog even aan het inleveren van de aanmeldingsformulieren voor HVO en GVO? (voor groep
6 en 7)
Afgelopen jaar konden er geen GVO lessen gegeven worden, aangezien er te weinig animo voor die
lessen was. Er moeten minimaal 7 leerlingen kiezen voor GVO om een docent te laten komen.
Vervanging na de meivakantie groep 1 en 2
Na de meivakantie zal Sharon Stoker uit Appelscha in groep 1 en 2 vervangen voor juf Wendy.
Juf Martha heeft aangegeven te stoppen na de meivakantie en voor de schoolorganisatie is het fijn
om 1 vervanger te hebben, zodat Yvonne en Yda ook overlegmomenten met Sharon hebben.
Afmelden absentie
We hebben het liefst dat een absentiemelding telefonisch wordt gedaan tussen 8 uur en 8.20 uur. Er
zijn ook ouders die mailen, maar het gebeurt regelmatig dat een mail dan nog niet is gelezen voor
schooltijd. Dus het vriendelijke verzoek om te bellen. (0516432090).

Eindpresentatie onderzoek
Juf Bianca moet komende woensdag haar eindpresentatie houden voor haar IB opleiding. We
wensen haar heel veel succes bij!
Fijne Paasdagen!
Het team van De Riemsloot wenst u allen

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 6:
19 april 2022 --> Topografie Zuid-Holland.

NIEUWS VAN EXTERNEN
-

April mei
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

11

12

13

14

15

16

17

Ingrid jarig

Boekenkring
diverse groepen

Jeanette afwezig
afronding cursus

Goede vrijdag

20

21

22

23

24

Paula jarig

Koningsspelen

28

29

30

01

Boekenkring diverse
groepen
Kranslegging
groep 7
18

19

2e Paasdag
25

26

27
Koningsdag

Start
meivakantie

Alle kinderen vrij
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Preventielessen
groep 8

Gerda jarig

