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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Veerkieker
De komende periode zullen meerdere groepen meedoen aan het programma van de
Veerkieker, waarbij erfgoed centraal staat.

Nieuwe Prediaborden
In bijna alle groepen zullen in de week van 13 november nieuwe Prediaborden worden
geïnstalleerd. Deze borden vervangen de huidige Activeborden. In groep 3 is al een
Prediabord aanwezig. Die wordt niet vervangen.

Geobattle
29 November doet er een team van groep 8, bestaande uit vier leerlingen, mee aan de
Geobattle op het Stellingwerf College. Uit groep 8 doen Nolan, Gerbrand, Maura en Marit
mee. Het programma is van 12.00 tot 16.00 uur. Een ieder is van harte welkom om te komen
kijken. Bij de Geobattle strijden teams 8 teams om de titel. De teams worden begeleid door
studenten van het Stellingwerf College. Meer informatie is te vinden op www.geobattle.nl
Oudergesprekken
Ouders die zich hebben opgegeven voor de contactavond op 13 november ontvangen eind deze
week/begin volgende week bericht wanneer ze verwacht worden.
Zaterdag 17 februari – Remco Heite Schoolschaaktoernooi
We kregen van de organisatie van dit toernooi het volgende bericht:
Het is ons een eer en genoegen obs De Riemsloot weer uit te mogen nodigen voor het
Stellingwerfs schoolschaaktoernooi, met als officiële naam het (11e) Heite schoolschaaktoernooi.
Het toernooi wordt gehouden op
zaterdag 18 februari 2018 in het Linde College te Wolvega.
Inloop vanaf 08.00 uur, prijsuitreiking rond 16.00 uur.
U wordt verzocht het inschrijfformulier in te vullen en zo spoedig mogelijk te retourneren, doch
uiterlijk voor 1 december. Per school kunnen maximaal drie teams worden ingeschreven. Een
team bestaat uit vier spelers en een reservespeler.
Tijd dus, om te weten, wie van onze leerlingen hier aan mee wil doen. Meester Martin Elderson
gaat de teams weer begeleiden en trainen. Graag horen we voor 25 november wie er meedoet.
Je kunt je aanmelden via de mail bij meester Jelle: j.terwal@obsderiemsloot.nl

Zakelijke ouderavond
Afgelopen schooljaar is besloten om de zakelijke ouderavond niet meer door te laten gaan wegens te
weinig belangstelling. Wel willen de OV en de MR zich richting de ouders verantwoorden over
datgeen ze het afgelopen schooljaar hebben gedaan. Binnenkort ( halverwege november) kunt u de
jaarverslagen van de OV en de MR lezen via het RSN en liggen de stukken samen met het financiële
jaarverslag ter inzage op school.

Kerstoproep
In het vorige RSN stond al een oproepje . Hier hebben 2 ouders op gereageerd. ( bedankt hiervoor)
We willen dit jaar graag naast het Kerstdiner voor de kinderen ook een kleine kerstmarkt organiseren
na afloop van het Kerstdiner voor de kinderen. Op donderdag 21 december.
Om dit te organiseren hebben we natuurlijk wel veel meer hulp nodig. We hebben hulp nodig om ’s
middags de boel op te bouwen , maar ook voor de avond ( tussen 18.00 uur en 19.30 uur) om bij de
kraampjes te staan. Ook hebben we mensen nodig om na afloop even mee te helpen met afbreken.
Tijdens de markt zal er een rad van fortuin zijn en zullen er lekkere hapjes te koop zijn. Daarnaast
zullen er kraampjes staan waar spullen verkocht worden van wat de kinderen gemaakt hebben. Zo
willen we met elkaar het jaar graag gezellig afsluiten.
We hebben uw hulp hard nodig, u kunt zich opgeven bij Jeanette via info@obsderiemsloot.nl


Wanneer we onvoldoende mensen kunnen vinden om te helpen , zullen we alleen met de
kinderen de Kerstmaaltijd vieren.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en groep 2
Nieuw thema
Na de vakantie werken we in beide kleutergroepen over het thema ‘Herfst’. Ook starten we
meteen na de vakantie met het maken van de lampions voor Sint Maarten. Op 10 november
gaan we naar Riemsoord om onze lampions te showen en de geleerde liedjes te laten horen.
Wilt u uw kind komende week een werkend lampionstokje, voorzien van naam mee naar
school geven? Deze gebruiken we als we op vrijdag 10 november naar Riemsoord gaan,
maar u mag het stokje ook eerder meegeven.
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:
Donderdag 9 november

spelling

Dictee thema 2

Groep 6
Huiswerk:
Dinsdag 14 november

spelling

controledictee blok 2

Dinsdag 21 november

topografie

toets Groningen

Donderdag 30 november

Engels

toets Unit 1 + 2

Op maandag 13 november komt de molenaar van museum Oold Ark in Makkinga bij ons op
school. Op dinsdag 14 november gaan we met de hele groep op excursie naar museum Oold
Ark. Op donderdag 15 en vrijdag 16 november komt kunstenaar Martin de Jong lessen
geven naar aanleiding van de excursie.
Groep 5 en 6
Het is voor veel kinderen lastig om de hele dag geconcentreerd te zijn en stil te zitten. Vaak
doen de leerkrachten tussen de lessen door een Energizer. Dat is vaak een kort spelletje
waarbij bewogen wordt. Nu horen wij steeds meer verhalen over ‘The Daily Mile’. Hierbij
wordt er tijdens de schooldag een rondje hard gelopen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen
tussen de lessen door even kunnen bewegen en daarna weer geconcentreerd aan het werk
kunnen gaan. Wij willen hier met groep 5 en 6 vanaf komende maandag mee starten en het
een tijdje uitproberen om te kijken hoe dit bevalt. De kinderen hoeven hiervoor geen andere
schoenen / kleren mee te nemen.
Groep 8
Klassenraad.
Dit schooljaar experimenteert groep 8 met een Klassenraad. In de klassenraad zitten 5
leerlingen. Zij vergaderen ongeveer één keer per maand met meester Jacko en bespreken de
volgende dingen: wel en wee in de klas, ideeënbus, inrichting lokaal, inhoud activiteiten
kamp, pleinspellen, etc.
11 leerlingen van de klas hebben zich aangemeld en na een verkiezing zijn Tristan, Jeremy,
Yesper, Manon en Mandy gekozen door de leerlingen. Afgesproken is dat de leerlingen die
zich opgegeven hebben 1x gastlid mogen zijn. Jimmy is de vaste vervanger bij ziekte.
De eerste vergadering is donderdag 2 november om 15.30 uur.

13-11-2017
15 en 16 november 2017
21-11-2017
22-11-2017

Oriëntatieavond Groen en Doen AOC Terra. 18.30 uur.
Voorlichtingsavond Vincent van Gogh 19.30 uur. (verschillende
locaties)
Voorlichtingsavond Dr. Nassau College Quintus 19.30 uur.
Voorlichtingsavond Dr. Nassau College Penta 18.30 uur.

OV
Vrijwillige Ouderbijdrage
Fijn dat er alweer ouders het bedrag hebben overgemaakt! Op deze manier kan de OV leuke
activiteiten voor de kinderen blijven organiseren. Mocht u nog niet hebben betaald, dan kan
dit nog.

november-december 2017
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

30

31

01
Luizencontrole

02
Gillian en
Jeanette jarig

03

04

05

10
Jeanette
afwezig i.v.m.
cursus

11

12

18

19

25

26

02

03

Groep 8 naar
SWC

06
Drempel
onder
zoek groep 8
deze week

groep 2 GGD
Janneke en
Sientje afwezig
i.v.m. IB dag
Karin Dijkstra
vervangt in
groep 2

07
Drempel
onderzoek
groep 8

14
GGD groep 2
Groep 4 les
Veerkieker

20
Jacko
gesprekken
groep 8

21
MR vergadering

Groep 7
spelletjes met
Riemsoord

Kleuters naar
Riemsoord
i.v.m. Sint
Maarten

Yvonne afwezig
i.v.m.
tweedaagse ICT
cursus.
Karin Dijkstra
vervangt in
groep 2

13
Contactavond
Groep 4
Stellingwerver
Schrieversronte
Groep 6
Molenaar op
bezoek

Groep 5 Les
Veerkieker
27
Groep 5 Les
Veerkieker

08
09
Jeanette afwezig
i.v.m.
directieoverleg

15

Groep 6 excursie
naar de molen

22
Dance Battle
groep 6

16
Groep 5
oudheidkamer
Groep 6
Veerkieker op
school
Gesprekken
groep 8
23
Groep 7
Vlechtmuseum

17
Groep 6 2e les
Veerkieker op
school
Sientje jarig

24
Dance Battle
groep 5
Op wielen

28

29
Dance Battle
groep 6
Geo Battle
groep 8

30

01
Dance Battle
groep 5
Jelle jarig

