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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Even voorstellen

Beste kinderen/ouders/verzorgers van De Riemsloot,

Sinds vorige week ben ik werkzaam in groep 6, op de woensdag, donderdag en vrijdag. We
hebben al een goede en leuke start gemaakt en ik heb er ontzettend veel zin in om dit
schooljaar in groep 6 te werken!
Maar wie is nou 'juf Bianca'? Ik zal me kort even voorstellen:
Tien jaar geleden heb ik mijn Pabo-diploma behaald en sindsdien ben ik werkzaam in het
onderwijs. Na een jaar gewerkt te hebben in Makkinga, ben ik voor drie maanden naar
Canada gegaan. Eenmaal weer in Nederland gestart in de invalpoule voor zowel Comprix als
De Basis Heerenveen. Bij deze laatste organisatie ben ik blijven 'plakken' en heb ik in
Jubbega en Heerenveen gewerkt. Na zes geweldige jaren op Het Slingertouw, wilde ik toch
weer dichterbij gaan werken. En zo ben ik bij De Riemsloot terecht gekomen.
Zelf woon ik in Oosterwolde, samen met mijn vriend René en onze twee zoontjes Yannick en
Ruben. We zijn ondertussen druk bezig met het voorbereiden van onze trouwdag, die in juni

zal plaatsvinden. Daarnaast vind ik het heerlijk om een dagje te gaan shoppen of gezellig met
vriendinnen/familie te zijn.
Dit, in het kort, iets over mezelf. Ik heb er zin in om de kinderen van groep 6 de komende
weken beter te leren kennen en er, samen met meester Jelle, een top schooljaar van te
maken!
Rapportgesprekken ( Herinnering)
We hebben al meerdere meldingen gekregen van ouders die ook wel op de middag al op
gesprek kunnen komen. Dit is fijn! Volgende week woensdag gaan we het rooster voor de
gesprekken plannen. Als u al vanaf 15.30 in de middag beschikbaar bent dan horen wij dit
graag zo spoedig mogelijk. U kunt dit doorgeven aan Jeanette via info@obsderiemsloot.nl.
Zij zal hier dan met het maken van het rooster proberen rekening mee te houden. Alvast
bedankt!
Inspectiebezoek
Op 20 februari zal de school bezocht worden door de inspectie. Zij zullen een thema
onderzoek uitvoeren in het kader van de overgang van het PO (primair onderwijs) naar het
VO (voortgezet onderwijs).

Vreedzame school
Gisteren zijn we gestart met de eerste zeer goed ontvangen teambijeenkomst van de
Vreedzame school. In de bijlage hebben we informatie voor u als ouder(s), verzorger(s) over
het blok waar wij nu mee van start gaan. Op deze manier krijgt u een beeld waar we het met
uw kind/kinderen over hebben in de groep. Ook zult u gedurende ieder blok een kletskaart
meekrijgen. Op deze kaart staan vragen waar u het met uw kind over kunt hebben.
Aangezien wij midden in het schooljaar starten loopt ons programma iets afwijkend van wat
normaal gebeurt. Wij starten gewoon met blok 1, maar passen die wel enigszins aan, omdat
we natuurlijk niet aan het begin van een schooljaar zitten, maar halverwege.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 6
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Donderdag 1 februari
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