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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Even voorstellen
Mijn naam is Dave Hoekstra. Ik woon in Appelscha en ben 16 jaar oud. Ik zit op school in
drachten en doe onderwijs assistent niveau 4. Dit jaar loop ik stage in groep 6, ik ben elke
dinsdag aanwezig. Als u vragen heeft kunt u die gerust aan mij stellen. Groeten, Dave
Hoekstra
Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdag hebben we weer met de hele school een ontruimingsoefening gedaan. De
kinderen , leerkrachten en vrijwilligers, alle baby’s en peuters van dag en Dou waren heel snel op de
verzamelplaats. Daar werd gecontroleerd of iedereen aanwezig was.
Na afloop is het nog nabesproken in de groepen. In juni zullen we opnieuw een oefening houden.
Panelouders
Volgende week woensdagavond zullen de panelouders voor de eerste keer bij elkaar komen.
Voorleesfinalisten
Vrijdagmiddag zal in het teken staan van voorlezen. Alle finalisten uit de groepen zullen aan de
anderen een fragment uit hun boek voorlezen. De jury bestaat dit jaar uit Klaasje Herder van de
bibliotheek en Margarita van de Heksenhoeve. Zij zullen samen bepalen wie de winnaar wordt van
school en wie er door mag naar de regionale voorleeswedstrijd.

BLP leerspier
Afgelopen periode stond de BLP leerspier interactie centraal in alle groepen. Hierbij lag de nadruk
vooral op samenwerken en empathie en luisteren. De vrijdag voor de vakantie zullen we de leerspier
gebruiken om ook met techniek aan de slag te gaan. In alle groepen wordt die ochtend een techniek
activiteit georganiseerd, waarbij samenwerken centraal staat.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en groep 2
Tot aan de herfstvakantie zullen we werken over het thema van de Kinderboekenweek:
“Gruwelijk eng!” Het uitgangspunt voor onze lessen is hierbij het prentenboek “Dit is een
boek vol monsters”, geschreven door Guido van Genechten. Dit boek is één van de kerntitels
van de Kinderboekenweek.
In groep 2 worden tijdens dit thema 2 nieuwe klanken aangeboden: de M van monster en de
K van Kinderboekenweek.
Groep 1
Voor groep 1 zijn we nog op zoek naar ouders ( ook opa en oma’s zijn van harte welkom) die
zouden willen helpen met het computeren en het puzzelen.
Groep 2
Schoolarts
Op maandag 6 en dinsdag 14 november komt de schoolarts op school. Alle kinderen die in
2012 geboren zijn worden uitgenodigd voor dit onderzoek. U krijgt de uitnodiging
thuisgestuurd. U kunt uw kind uit de klas halen als u aan de beurt bent.
Groep 5
Huiswerk:
Engels

Toets Unit 1

maandag 16 oktober

Groep 8
Kennismakingsochtend Stellingwerf College
Woensdag 1 november gaat groep 8 voor een kennismakingsochtend naar het Stellingwerf College.
Het programma is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Samen met meester Noah en de kinderen vertrek ik
rond 09.30 naar Oosterwolde. ( leerlingen komen gewoon om 08.30 uur op school ) Rond 12.00 uur is
het programma afgelopen en fietsen we weer naar Appelscha. De leerlingen zullen rond 12.30 uur
weer thuis zijn.
Jacko

Drempelonderzoek
In de week van 6 november maakt groep 8 het drempelonderzoek. Door middel van vijf
toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en
rekenen wordt er bepaald welk niveau volgens deze toets passend is voor het kind. De
uitslag van de toets wordt besproken op de ouderavond in de week van 20 november.
17-10-2017 Voorlichtingsavond LWOO AOC Terra. 19.30 uur.
01-11-2017 Voorlichtingsavond LWOO Vincent van Gogh 19.00 uur.
06-11-2017 Voorlichtingsavond LWOO Stellingwerf College 19.00 uur.

OV

Vrijwillige Ouderbijdrage
Deze week krijgt u namens de OV een factuur mee voor het overmaken van de vrijwillige
ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt van ouders gevraagd om de activiteiten, waarvoor school geen subsidie
van het rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.
Het geld wordt gebruikt voor activiteiten zoals;
 Sinterklaas,
 Kerstviering,
 spelattributen,
 sportactiviteiten,
 laatste schooldag enz.
Deze bijdrage blijft voor 2017-2018 €15,- per leerling. Per gezin betaalt u maximaal voor 3
kinderen.

Mocht u problemen hebben met de betaling van deze vrijwillige bijdrage dan kan u contact
opnemen met de penningmeester van de OV (Natascha Puriel) of met Jeanette om te kijken
naar een alternatief.
Wij vragen relatief een klein bedrag van € 15 voor een heel schooljaar en als iedereen betaald
kunnen we mooie dingen doen voor uw kinderen die anders niet mogelijk zijn.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Namens de OV

Externen
Kleurwedstrijd ( bijlage)
Geef jij de Bosbergtoren weer kleur? Doe mee aan de kleurwedstrijd ter ere van het 1-jarige
jubileum van de Bosbergtoren, en maak kans op leuke prijsjes! Druk de kleurplaat af, leef je
uit en laat al je creativiteit zien! De kleurplaat kan je op 14 oktober tijdens het 1-jarige
jubileum inleveren in de daarvoor bestemde brievenbus bij de Bosbergtoren. Kan je ook gelijk
de Bosbergtoren gratis beklimmen!
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