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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Sinterklaas
Volgende week alle informatie vanuit de OV over het Sinterklaasfeest. Sinterklaas heeft in
ieder geval beloofd dat hij ook dit jaar weer langs zal komen op de Riemsloot en hopelijk
heeft hij ook dit schooljaar weer iets meegenomen. De hogere groepen ( 5 t/m 8 ) gaan
Sinterklaas helpen, door zelf surprises en gedichten te maken.
Groep 5 t/m 8 is normale tijd uit school, de lagere groepen eerder. Groep 1 en 2 zijn om
11.00 uur vrij, groep 3 en 4 om 12.30 uur.
Kerst
De Kerstcommissie is afgelopen dinsdag bij elkaar geweest en we hebben genoeg ouders die ons
kunnen helpen! Hier zijn we ontzettend blij mee. Alle ouders/overige hulpen, krijgen begin
volgende week te horen wat we graag van hun verwachten tijdens deze middag/avond.
In verband met het Kerstdiner zullen alle kinderen deze middag om 12.30 uur uit zijn. Ook op vrijdag
22 december zijn alle kinderen om 12.30 uur uit en begint de kerstvakantie.
Kerstdiner
We willen weer een “hapjesbuffet” gaan maken. De kinderen hebben hier vorige jaren erg van
genoten! Het is hierbij de bedoeling dat de ouders zorgen voor een gerechtje. Op deze manier
creëren we een ruim en gevarieerd aanbod van allerlei lekkers voor de kinderen.
Deze opzet is alleen mogelijk met uw hulp.
Net als vorige jaren komt er op de deur van elke groep een lijst te hangen, waar u zich op kunt geven

om een gerechtje te maken. Deze lijst zal er vanaf woensdag 6 december t/m dinsdag 12 december
hangen.
We begrijpen dat niet elke ouder meer op school komt, waardoor dit misschien een beetje lastig is. U
mag dan ook aan uw kind(eren) een briefje meegeven wat u zou willen maken. Dan zorgen wij ervoor
dat dit op de deurlijsten komt te staan.
U kunt bijvoorbeeld denken aan:
quiche

bowl

pannenkoeken

soep

knakworst

spiesjes

stokbrood

worst

mini kroketten

salade

kippenpootjes

mini frikadellen

gevulde eieren

kaas

gehaktballetjes

satéstokjes

pindasaus

wraps

fruitsalade

vissticks

U hoeft geen grote hoeveelheden te maken. Het gaat erom dat er een ruime keus is voor de
kinderen.
Wanneer u zich heeft opgegeven, krijgt uw kind op vrijdag 15 december van de groepsleerkracht
een bevestiging waar nog wat praktische punten in staan. Onder andere hoeveel er van uw gerecht
nodig is.
Doet u ook mee?
Het wordt vast weer een heel gezellig gebeuren. De maaltijd vindt plaats op donderdag 21
december a.s. van 17.00 tot 18.00 uur.
In een volgend Riemslootnieuws leest u meer over de kerstactiviteiten.
Namens de kerstcommissie,
Juf Jeanette, juf Wia, juf Yda, juf Annette, juf Gillian, juf Mariska en juf Beppie

Schaken
We hebben al heel wat aanmeldingen van de Riemsloot schaakclub onder leiding van schaakmeester
Martin Elderson. We gaan in overleg om een geschikte tijd te vinden om wekelijks te oefenen voor
het Heite schoolschaaktoernooi op zaterdag 17 februari. Als je je nog niet hebt opgegeven kan dat
nog voor 28 november bij meester Jelle.
Dance Battle
Evenals vorig schooljaar doen de groepen 5 en 6 weer mee aan de
4e BALLROOM & LATIN SCHOOLBATTLE!
Waarom gaan we dansen?
Dansen is goed voor je conditie, lichaam en geest. Stijldansen is ook een sociale
sport want je beoefent het als paar. Je leert elkaar in balans te houden en elkaar te
respecteren. Tijdens de danslessen wordt de geschiedenis van de verschillende
dansen op een pakkende manier uitgelegd, waarbij ook de etiquette en omgangsvormen aan de orde komen. Vandaar dat deze lessen uitstekend in het erfgoedonderwijs passen. Vroeger hoorde stijldansen zelfs bij de opvoeding!
De voorbereiding

Gedurende 4 danslessen leren de kinderen de basispassen van de Quickstep
en Tango uit de Ballroom dansen, maar ook het ritme van de Cha Cha Cha uit de
Latijns-Amerikaanse dansen. Deze verschillende dansstijlen zullen worden aangeleerd in de correcte danshouding en op de maat van de muziek.
De finale
Tijdens de laatste les worden uit elke deelnemende groep een aantal kandidaten
geselecteerd voor de grote finale met een “KERSTBAL” op woensdagmiddag 20
december in de Dansstudio.
Wie gaan Karim en Veronique uit groep 7 opvolgen als kampioenen? We zijn benieuwd.

WC gebruik
Het gebeurt regelmatig dat er toch per ongeluk naast de wc geplast wordt. We hebben op school de
afspraak dat kinderen het altijd meteen even komen melden, zodra ze zien dat de wc niet schoon is.
Toch blijft het een lastig gegeven, omdat meerdere groepen gebruik maken van het toilet. Met het
team hebben we afgesproken dat we alle kinderen voortaan zittend laten plassen. Op deze manier
hopen we dat er meer in de wc komt en een stuk minder naast de wc. Het zou fijn zijn als u dit thuis
ook kunt stimuleren. Op school zullen de leerkrachten dit met de kinderen in de groep bespreken

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 3
Wij zijn opzoek naar lege (glazen) potjes. Het maakt niet zoveel uit wat voor formaat, alles is
welkom. Als u lege potjes heeft dan zouden wij ze graag zonder etiket en schoon
ontvangen in groep 3. Wij gaan hier weer iets moois van maken!
Groep 4
Tafels
De kinderen van groep 4 zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de tafel van 2 en
10. De tafels zijn erg belangrijk binnen het rekenen en een heleboel andere sommen kunnen
alleen worden uitgerekend wanneer de tafels goed worden beheerst.
De kinderen oefenen veel op school, maar het is ook belangrijk dit thuis nog goed te
herhalen. Via Internet zijn veel oefensites te vinden om gemakkelijk en leuk de tafels te
oefenen.
Huiswerk
Donderdag 30 november

tafel van 2 en 10

Dinsdag 19 december

tafel van 5

Groep 5
Huiswerk:
Donderdag 7 december
Donderdag 14 december

Spelling
Rekenen

Thema 3
Tafel van 9

Donderdag 30 november

Engels

toets Unit 1 + 2

Dinsdag 19 december

Spelling

Controledictee blok 3

Donderdag 11 januari

Topografie

provincie Drenthe

Donderdag 18 januari

Geschiedenis

toets

Groep 6
Huiswerk:

MR
Afgelopen dinsdagavond heeft de OV vergaderd. Hierbij zijn de volgende onderwerpen aan
bod gekomen.
-Vervangingsproblematiek: Op dit moment is er geen invaller te regelen. Comprix heeft nu
ook bij uitzendbureaus vacatures uitstaan, maar ook dit heeft tot nu toe nog geen extra
mensen opgeleverd.
-Jaarverslag MR: Het jaarverslag (bijlage)is goedgekeurd door de MR en is als bijlage
bijgevoegd bij deze RSN.
-Staking van 12 december: Er wordt vanuit de vakbonden pas uiterlijk op 5 december bepaald
of er gestaakt zal worden of niet op 12 december. Dit vinden wij erg laat, maar dit heeft te
maken met de onderwijsbegroting die dan wordt gepresenteerd. We zullen moeten
afwachten wat de vakbonden besluiten, voordat we naar ouders kunnen communiceren of de
school dicht is of niet. We inventariseren op dit moment onder de collega’s wie er wel en wie
er niet gaan staken.
-Schoolbreed werken aan een positief klimaat: We gaan schoolbreed werken aan een
positiever klimaat. Welke methode we hiervoor gaan gebruiken stemmen we voor de
Kerstvakantie met elkaar af. Komende maandag heeft het team een introductiebijeenkomst
over de Vreedzame school.
-Programmeren op school/Wetenschap en techniek: School heeft een kans gekregen om te
investeren in het programmeren. Binnenkort meer hierover.
-Oudertevredenheidsonderzoek: Dit schooljaar zal er weer een oudertevredenheidsonderzoek
plaatsvinden. We zullen deze eind mei/begin juni houden en dan nemen we daarin ook de
evaluatie van het continu rooster mee.
-Communicatie vanuit de MR richting ouders: De MR is tevreden met de wijze waarop nu via
het RSN de ouders worden meegenomen in wat er in de MR wordt besproken. Dit zetten we
zo door.
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24
Dance Battle
groep 5

25

26

02

03

Jeanette
vervangt
groep 6

27
Groep 5 Les
Veerkieker
Groep 7
spelletjes met
Riemsoord
04
Karin Dijkstra
vervangt in
groep 3

11
Spelletjes met
Riemsoord,
groep 7

18

25
01

28

29
Dance Battle
groep 6

30

Geo Battle
groep 8
05
Sinterklaas
Viering
Groep 1 en 2
11.00 uur vrij,
groep 3 en 4
12.30 uur vrij.
12

19

26
02

Op wielen
01
Dance Battle
groep 5
Jelle jarig

06
Dance Battle
groep 6

07

08
Dance Battle
groep 5

09

10

13
Dance Battle
groep 6

14

15
Dance Battle
groep 5

16

17

20

21
Kinderen om
12.30 uur uit.
17.00-18.45
Kerstdiner en
kerstmarkt
28
04

22
Op wielen

23
Kerstvakantie

24

Om 12.30 uur
start de
Kerstvakantie
29
05

30
06

31
07

27
03

