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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Inge Stoffers
We hebben van het bestuur te horen gekregen dat juf Inge Stoffers tot eind maart op school
kan blijven. We zijn erg blij dat we nog een paar weken extra gebruik mogen maken van haar
hulp in groep 6.

Grote Rekendag
28 Maart is de Grote Rekendag. Ook onze school doet daar aan mee. Schoolbreed zullen we
die dag allemaal activiteiten doen die te maken hebben met rekenen. Voor de opening
hebben we veel verhuisdozen of bananendozen nodig. Mocht iemand thuis verhuisdozen of
bananendozen over hebben zouden wij die dan mogen gebruiken? De dozen blijven heel.
De dozen mogen ingeleverd worden bij meester Jacko.
Meester Jacko.

Inspectie
Afgelopen dinsdag is de inspectie bij ons op school geweest.
Hierbij is gekeken naar de procedures rondom de verwijzing van het PO naar het VO. De
laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat er sprake is van kansenongelijkheid bij de

verwijzing naar het VO. Het opleidingsniveau van ouders kan aanleiding zijn voor scholen om
een lager/hoger VO advies te geven. Ook zijn er scholen die na de eindtoets niet
heroverwegen.
Deze punten werden meegenomen bij dit onderzoek, om te kijken hoe onze school dit doet.
Daarnaast heeft de inspecteur gesprekken gevoerd met leerlingen uit groep 8.
De conclusie van de inspectie was dat we de procedure prima op orde hebben. We proberen
er alles aan te doen om de kansenongelijkheid tegen te gaan. Een paar adviezen nemen we
mee in onze plannen voor de komende periodes.
Zo zullen we het Drempelonderzoek (die in november groep 8 wordt afgenomen) van de
afgelopen jaren naast elkaar leggen, om te kijken of hier ook conclusies aan te verbinden
zijn. We kunnen aan de hand van die conclusies dan misschien nog eerder werken aan deze
punten om ze nog sterker weg te zetten.
Wij zijn in ieder geval heel trots op de wijze waarop onze school zich heeft weten te
presenteren richting de inspectie. Over 4 jaar zal de inspectie opnieuw langskomen.
Margedag
Op 7 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. een personeelsdag van Comprix. Het team zal deze
dag allerlei verschillende workshops volgen in het Abe Lenstrastadion.
Meesters en Juffendag
Gister hebben we met de hele school weer een geweldige meester en juffendag gehad. Het thema
was Olympische Spelen. Op de website www.obsderiemsloot.nl staan foto’s van deze dag.

Heite Schoolschaaktoernooi 2018
Afgelopen zaterdag deden er drie teams van onze school mee aan het Heite
Schoolschaaktoernooi in het Lindecollege te Wolvega.
Met volle inzet hebben de leerlingen hun wedstrijden gespeeld.
Hierbij willen wij de coaches Sonja, Richard en Arian, de chauffeurs en alle belangstellende
ouders hartelijk dank zeggen voor hun aanwezigheid.

Schoolvoetbaltoernooi woensdag 11 april 2018
Woensdag 11 april 2018 vindt er weer het schoolvoetbaltoernooi plaats op Sportpark
Oostenburg in Oosterwolde. Groep 7/8 doet mee met een jongens 11-tal en een meisjes 7tal. Dit programma wordt ‘s middags afgewerkt.
Deze keer mag er ook een jongensteam meedoen van groep 6 en een meisjesteam van
groep 6. Die wedstrijden worden ‘s ochtends gespeeld. Verdere info volgt.

Vakantie

Namens het hele team

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Nieuw thema: De astronaut
Na de voorjaarsvakantie zullen we in de groepen 1 en 2 werken over het boek ‘De astronaut’
van Liesbet Slegers. Tijdens dit project gaan we met astronaut Axel de ruimte in! We leren
alles over raketten, aftellen, planeten en hoe je in de ruimte leeft en werkt. We zullen 3
weken lang over dit thema werken.
Groep 2
Gevraagd: wasbolletjes, keien en ‘ruimtepakken’.
Voor een knutselopdracht hebben we 27 wasbolletjes nodig
(zie foto). Wie heeft deze voor groep 2? Verder ben ik op zoek
naar keien om te beschilderen (ongeveer ter grootte van een
appel) en ‘ruimtepakken’ (zie afbeelding).
Juf Yvonne

Groep 5
Huiswerk:
Dinsdag 13 maart

Spelling

Dictee thema 5

Dinsdag 15 maart

topografie

Flevoland

Donderdag 24 maart

spelling

toets blok 5

Groep 6
Huiswerk:

OV

Hallo ouders,
Wij als OV vinden het leuk om dit jaar een paasbrunch te organiseren voor de kinderen.
Dit willen wij gaan doen, de donderdag voor Pasen. Hiervoor zijn wij ouders nodig die samen
met ons de brunch willen voorbereiden en nadien willen helpen in de klassen.
Lijkt het je leuk geef je dan op bij cindyposthumus76@gmail.com
(Graag voor 15 maart.)
Groeten van de oudervereniging.

EXTERNEN
Buurtsportnetwerk ( zie ook flyer)
In de komende voorjaarsvakantie hebben we deze keer een activiteit in Haulerwijk.
Donderdag 1 maart, van 10.00 - 12.00 uur in Sporthal de Bongerd in Haulerwijk.
Aanbod: karate - tennis en apekooi
Voor alle kinderen van de basisschool (4 - 12 jr)
Kosten: 1 euro.
Kinderdisco in Ravenswoud
In Ravenswoud wordt een kinderdisco georganiseerd. Zie de bijgevoegde flyer.
Dit is bedoelt voor alle kinderen van de basisscholen.
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