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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Laatste schooldag
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde laatste schooldag. ’s Ochtends hebben alle kinderen
zich enorm goed vermaakt met alle spelen en met de waterspelen van de brandweer. ( waarvoor nog
onze hartelijke dank!)
“s Middags hebben we met alle ouders en kinderen genoten van een heerlijke lunch georganiseerd
door de OV. Ook zij hadden dit geweldig voor elkaar!

Nieuwe start
Zo.. de vakantie zit er alweer bijna op en we hebben enorm veel zin om te starten a.s. maandag!
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en heeft kunnen genieten van de vrije dagen.
Wij zijn er in ieder geval weer klaar voor om er met elkaar een geweldig schooljaar van te maken.
A.s. maandag verwachten we de kinderen normale tijd op school. De kleuters mogen al in de groep
gebracht worden. De andere kinderen blijven buiten op het schoolplein.
We starten maandag voor de eerste keer met het continu rooster, dus vergeet u niet om ook voor
tussen de middag een broodje en drinken mee te geven aan uw kind.

Komend schooljaar zitten we niet meer in het gebouw aan de overkant. Dus alle kinderen blijven
gewoon weer op school.
Inventarisatie
Komende maandag krijgen alle kinderen een brief mee naar huis i.v.m. medicijngebruik,
toestemming voor Facebook/website, contactgegevens etc.
Het is fijn wanneer u dit zo spoedig mogelijk weer meegeeft aan uw kind, zodat wij alles weer up to
date hebben.
Informatieavonden
Evenals afgelopen jaren houden we aan het begin van het schooljaar een informatieavond. Tijdens
deze avond wordt u geïnformeerd over allerlei praktische zaken, maar krijgt u ook de gelegenheid
om zelf vragen te stellen aan de nieuw leerkracht.
De data voor deze avonden zijn als volgt:
Wk. 38: Maandag 18 september: Groep 1 en 2 van 19.00-19.45 uur
Groep 5 van 19.45-20.30 uur
Dinsdag 19 september:

Groep 7 19.00 uur-19.45 uur
Groep 8 19.45 uur-20.30 uur

Woensdag 20 september: Groep 3 19.00 uur-19.45 uur
Groep 4 19.45 uur-20.30 uur
Wk. 39

Woensdag 27 september: Groep 6 19.00 uur

Vakantiedagen en marge-uren 2017-2018
Komend schooljaar zullen de vakanties er als volgt uit zien:
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
meivakantie
koningsdag
hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Periode
21-10 t/m 29-10
23-12 t/m 07-01
24-02 t/m 04-03
30-03 t/m 02-04
28-04 t/m 06-05
27-04
10-05 t/m 13-05
21-05-18
21-07 t/m 02-09

Uren
25,00
50,00
25,00
10,50
25,00
5,25
10,50
5,25
150,00

Daarnaast hebben we nog een klein beetje ruimte voor marge-uren:
Deze hebben we ingezet op vrijdagmiddag 22 december, woensdag 7 maart, woensdag 27 juni en
vrijdagmiddag 20 juli. Deze dagen zijn alle kinderen ook vrij.
Groep 1 en 2 zijn op 27 september vrij i.v.m. nascholing van de kleuterjuffen
Schoolfotograaf ( herinnering)
Op 7 september komt de schoolfotograaf nog om foto´s te maken. Vanaf 8.30 worden de kinderen
op de foto gezet. Exacte info volgt nog begin volgende week.

Riemsloot Bergfeesten bij Appelstap zaterdag 9 september a.s.
Appelstap is in het leven geroepen om mensen een uniek evenement in de omgeving van Appelscha
te bieden. Het is in eerste instantie een wandeltocht, maar Appelstap biedt meer. Bij de laatste vijf
kilometer van de tocht lopen alle deelnemers dezelfde route, of ze voor vijf, vijftien of dertig
kilometer hebben gekozen. Vooral deze vijf kilometer staat in het teken van beleven. De deelnemers
worden getrakteerd op muziek, kunst, drama, lichteffecten en theater. Het bijzondere van Appelstap
is dat de tocht eindigt in het donker. Zo komen de belevenissen optimaal tot hun recht.
De werkstukken, die groep 5,6,7 en 8 hebben gemaakt onder leiding van beeldend kunstenaar Saber
Mikael tijdens het schoolproject De Riemsloot Bergfeesten, zullen ook worden tentoongesteld bij de
kleine zandvlakte op de Bosberg. Dit is zeer toepasselijk, want dit was de voormalige locatie van de
‘oude’ Bergfeesten.
De wandelaars komen langs deze locatie. We nodigen alle kinderen van harte uit om op zaterdag 9
september vanaf 14.00 uur met hun ouders/familie/bekenden een kijkje te komen nemen bij het
kunstproject en uitleg te geven.
Voor deze locatie zijn we op zoek naar een zandkleurige tent, die we kunnen gebruiken om het
project op te bouwen op de Kleine Kale Duinen. Als u die heeft dit graag doorgeven aan meester
Jelle.
Met banieren zal aandacht worden besteed aan dit project. In de bijlage kunt u zien welke banieren
worden geplaatst.
Aan de kinderen van groep 6 en groep 7 het verzoek om vanaf donderdag hun met was gemaakte
figuur, die ze thuis hebben bewaard, weer mee naar school te nemen, zodat we die kunnen
gebruiken voor de expositie van a.s zaterdag.
meester Jelle

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1, 2 en 3
Continurooster
Om het aantal tassen in de gang te beperken, hebben we het volgende verzoek:
Wilt u het eten en drinken voor de fruithap én voor de lunch in één tas mee naar school
geven? De bekers en de fruithap kunt u uit de tas halen en in de mand doen die in de gang
staat (en voor groep 3 buiten). De tas met daarin de spullen voor de lunch kan vervolgens
aan de kapstok worden gehangen. Bekers en bakjes graag voorzien van naam.
Groep 8:
`Comprix in beweging`.
Vrijdag 15 september wordt er door Comprix een sportdag georganiseerd voor alle
leerlingen van groep 8 van Comprix scholen. De sportdag vindt plaats in Wolvega. We
vertrekken om 08.00 uur vanaf school. In de bijlage is een informatiepakketje te vinden over

15 september. Hierin staat ook informatie over eten en drinken, wat te doen bij slecht weer
en kleding.

Externen
Flyer
In de bijlage een flyer vanuit Appelscha Boven.

september
Maandag
04
1e schooldag
2017-2018
Start van het
continurooster
8.30-14.15 uur
11

18
Informatie
avond 19.00
uur groep 1- 2
19.45 groep 5
25

02

Dinsdag
05
Juf Anja
vervangt ´s
middags juf
Annette

Woensdag
06
Luizencontrole

12

13
Badmintonles
groep 6,7, en 8

19
Informatieavond
Groep 7 19.00
uur
19.45 groep 8
26
MR vergadering

03
Juf Sientje
afwezig i.v.m.
cursus
pestcoördinator

Donderdag
07
Schoolfotograaf

Vrijdag
08

Zaterdag
09

Zondag
10

15
Sportdag
groep 8
Comprix

16

17

22
Juf Jeanette
afwezig i.v.m.
cursus.

23

24

29
Groep 7 en 8
chocoholic

30

01

07

08

Juf Wia vervangt
´s morgens juf
Beppie
14

Juf Jeanette
afwezig
20
21
informatieavond
groep 3 19.00
uur
19.45 uur groep
4
27
Groep 1 en 2 vrij
Infoprmatie
avond groep 6
19.00 uur
04
Juf Sientje
afwezig

28

Op wielen
05
Meester Jacko
jarig
Dag van de leraar

06
Juf Annette
vervangt
meester Jacko
Juf Jeanette
afwezig i.v.m.
cursus

