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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Sinterklaas
Hallo allemaal,
Zoals jullie weten komt Sinterklaas weer op school met pieten, tenminste als alles goed gaat.
We verwachten hem op 5 december. De kinderen worden dan om 8.15 uur op school
verwacht en gaan dan eerst de klas weer in. Om half 9 hopen we de Sint en de pieten te
verwelkomen op het schoolplein. De ouders/ verzorgers zijn natuurlijk ook van harte welkom
en mogen zich verzamelen achter het hek aan de kant van het Verscentrum.
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.
groeten van de oudervereniging
Tentoonstelling surprises
Ieder jaar worden er in de groepen 5 t/m 8 prachtige surprises gemaakt. Omdat we deze
werkstukken dit jaar wat meer aandacht willen geven, stellen we de surprises op maandag 4
december tentoon in het klaslokaal bij Riemsoord aan de overkant van de school.
Maandagochtend brengen de kinderen hun surprise voor schooltijd naar dit lokaal. Ouders
zullen ze in ontvangst nemen en de tentoonstelling inrichten. Er staat ook een ouder bij de

bollen om de kinderen te helpen met oversteken. Let op dat de naam van de ontvanger
duidelijk op de surprise staat.
De groepen 5 t/m 8 zullen ’s middags de tentoonstelling met de leerkracht bezoeken.
12.30 uur: groep 5
13.00 uur: groep 6
13.30 uur: groep 7
14.00 uur: groep 8
De ouders van deze kinderen mogen tegelijkertijd de tentoonstelling bezoeken. Dat mag ook
om 14.15 uur, overige belangstellenden zijn dan ook van harte welkom.
Om 14.30 uur worden de surprises in de juiste groepen gebracht.
Kerstdiner ( herinnering)
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.
Namens de kerstcommissie,
Juf Jeanette, juf Wia, juf Yda, juf Annette, juf Gillian, juf Mariska en juf Beppie

Juf Elizabeth
Het is nu officieel dat Elizabeth niet langer als leerkracht werkzaam zal zijn. Zij neemt per 1 december
afscheid. We zullen haar met het team op gepaste wijze bedanken voor haar inzet op school.

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
Dinsdag 19 december

Groep 5
Huiswerk:
Donderdag 7 december
Donderdag 14 december

tafel van 5

Spelling
Rekenen

Thema 3
Tafel van 9

Dinsdag 19 december

Spelling

Controledictee blok 3

Donderdag 11 januari

Topografie

provincie Drenthe

Donderdag 18 januari

Geschiedenis

toets

Groep 6
Huiswerk:

Groep 8.
Kerstmarkt.
Voor de verkoop tijdens de kerstmarkt maakt groep 8 kerststukjes. Wij zijn op zoek naar een
aantal materialen. Mocht u de volgende materialen over hebben zouden wij die dan mogen
hebben? Het gaat om terracottapotjes, dik ijzerdraad, ijzeren kledinghaken, post-elastieken
en rechte glazen potten. Uit de tuin zoeken wij: Skimmia, bloemen/bessen van de euphorbia
Alvast bedankt.

OV
Het jaarverslag van de OV vindt u in de bijlage.
De penningmeester zal de financiële stukken ter inzage leggen bij Jeanette op kantoor. Deze
kunt u komende week inkijken en eventuele vragen hierover kunt u stellen aan Natascha
Puriel.
natas_puriel@hotmail.com

Vrijwillige ouderbijdrage
Er hebben al heel veel ouders aan de vrijwillige ouderbijdrage voldaan,
Onze dank daarvoor!!
Heeft u nog niet betaald (15 euro per kind) dan kan dit altijd nog op rekeningnummer
NL19RABO 0303525614 op naam van oudervereniging de Riemsloot. En vergeet niet te
vermelden de naam van uw kind of kinderen en welke groep uw kind zit.
Groeten de OV

december-januari 2017-2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

01
Dance Battle
groep 5

02

03

Jelle jarig ( 60)
04
Karin Dijkstra
vervangt in
groep 3

11
Spelletjes met
Riemsoord,
groep 7

05
Sinterklaas
Viering 8.15 uur
op school
Groep 1 en 2
11.00 uur vrij,
groep 3 en 4
12.30 uur vrij.
12

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

21
Kinderen om
12.30 uur uit.
17.00-18.45
Kerstdiner en
kerstmarkt
28
04
11

22
Op wielen

23
Kerstvakantie

24

Om 12.30 uur
start de
Kerstvakantie
29
05
12

30
06
13

31
07
14

Juf Bianka komt
kennismaken in
groep 6

18

25
01
08

19

26
02
09

20

27
03
10
Luizencontrole

