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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Schoolsportdag
Op woensdag 18 april gaan we onze jaarlijkse sportdag organiseren voor alle groepen.
Ouders , die op deze dag willen helpen kunnen zich melden bij de groepsleerkracht van hun
kind(eren).
HVO/GVO

Alle kinderen uit groep 6 en 7 krijgen deze week weer een brief mee naar huis waarbij ze
zich kunnen opgeven voor de HVO/GVO lessen voor het schooljaar 2018-2019 die we ieder
jaar weer op school aanbieden. De briefjes moeten voor 1 april weer bij de leerkracht
worden ingeleverd.
Vervanging
Ook deze week was er helaas sprake van ziekte en geen vervanger op de vervangerslijst.
Gelukkig hebben we afgelopen maandag Aly Stoffers bereid gevonden een dag groep 6 te
draaien en hebben we het de overige dagen intern opgelost.
Nog even het stappenplan zoals we het met de MR hebben afgesproken:
Om voor ieder helder te maken welke mogelijkheden we langs gaan voordat we een groep
naar huis moeten sturen, worden de stappen hieronder uitgelegd:
1. Afwezigheidsmelding van de leerkracht om 7.00 uur.
2. Zoeken naar vervanging via de vervangingslijst of door de extra inzet van eigen
teamleden.
3. Directie of IB-er gaan 1 dag voor de groep. (indien mogelijk!)
4. Opsplitsen van de leerlingen over andere groepen, alleen mits dit mogelijk is i.v.m.
groepssamenstelling en groepsgrootte. Hierover beslist de directie.

5. De groep wordt naar huis gestuurd. Ouders ontvangen een mail/en of telefoontje vóór
half negen.
6. Bij meerdere dagen afwezigheid wordt per dag een andere groep naar huis gestuurd,
zodat niet één groep onderwijs mist.
Open dag
Op 21 maart is er weer de Open dag voor het openbaar onderwijs. Ook onze school doet
weer mee. Belangstellenden die hun kind willen aanmelden kunnen deze dag kennismaken
met onze school. Jeanette zal dan een rondleiding geven. Ouders die graag zelf een keer
willen kijken zijn welkom tussen 10.45 uur en 11.45 uur.

Schoolkorfbaltoernooi
Het schoolkorfbaltoernooi vindt dit jaar plaats op woensdagmiddag 23 mei.
Er zijn een paar veranderingen t.o.v. eerdere schoolkorfbaltoernooien:
Omdat er op het Fries Kampioenschap in alle groepen met 4 tallen wordt gespeeld, gaan we
dat ook doen op ons schoolkorfbaltoernooi. Dit betekent dat er in alle groepen (ook in
groep 7 en 8) in 4 tallen wordt gespeeld. Groep 8 doet dit jaar niet mee, want deze groep is
op schoolkamp.
Er zullen meer teams deelnemen (omdat alle teams nu met 4-tallen spelen), daardoor is er
meer materiaal nodig, bovendien wordt er rekening gehouden met het continurooster van
de meeste scholen, daarom zijn de tijden van het toernooi aangepast:
De groepen 4 spelen van 13:00 uur tot 15:00 uur, prijsuitreiking om 15:20 uur.
De groepen 5,6,7 en 8 spelen van 15:00 uur tot 17:00 uur, prijsuitreiking om 17:15 uur.
Per 4 teams moet er een scheidsrechter opgegeven worden, dit houdt in dat bij een opgave
van 1 t/m 4 teams de school 1 scheidsrechter moet leveren, bij een opgave van 5 t/m 8
teams 2 scheidsrechters moet leveren, enz.
Meer teams betekent dus: meer begeleiding en meer scheidsrechters nodig. Om met het
gewenste aantal teams mee te kunnen doen, hebben we uw hulp nodig!
Kunt u begeleiden of fluiten, wilt u dit per email doorgeven aan juf Sientje?
s.buiten@obsderiemsloot.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

NB Het kan zijn dat u niet bij uw kind ingedeeld wordt, we proberen dit natuurlijk wel zoveel
mogelijk.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 2
Veerkieker
In het kader van de Veerkieker (Cultuureducatie) is groep 2 vanochtend naar het
Fochteloëreen geweest. In 3 verschillende groepen hebben we een hele leuke en leerzame
wandeling gelopen met de boswachter. Nadat we terug waren van de wandeling, stond
dansdocente Lianne Jacobs ons op te wachten. Samen met haar hebben de kinderen de
ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens de wandeling, omgezet in dans. Een fijne
afsluiting van ons bezoek!
Aanstaande dinsdag, 20 maart, komt Lianne op school. Zij zal dan in de gymzaal verder
dansen met ons. Het zou fijn zijn als de kinderen die dag makkelijk zittende kleding aan
hebben.
Graag wil ik alle (groot)ouders die gereden hebben hartelijk bedanken.
Juf Yvonne
Groep 5
Huiswerk:
Engels

Toets Unit 3

Woensdag 4 april

Groep 6
Nationale Pannenkoekdag vrijdag 16 maart
Ook dit jaar doen we met groep 6 weer mee met de Nationale Pannenkoekdag! Dit
wederom in samenwerking met Riemsoord. Op deze dag zullen er in de klas en in Riemsoord
voorbereidingen worden getroffen door de leerlingen en de bewoners, om zo ’s middags
gezamenlijk in de Brink de pannenkoeken te gaan eten.
Schoolvoetbal
Welke ouder(s) wil(len) een jongens- en meisjes 7-tal coachen op woensdag 11 april. Het
toernooi wordt gedurende de ochtend gespeeld. Als u belangstelling heeft kunt u zich
melden bij meester Jelle of juf Bianca.
Huiswerk:
Donderdag 24 maart

spelling

toets blok 5

Groep 8
Golf
De leerlingen van groep 8 hebben twee keer een Clinic Golf Aankomende vrijdag is dit
gewoon in de gymzaal, maar volgende week vrijdag ( 23 maart ) gaan we naar de Golfbaan.
Leerlingen moeten daarom dan allemaal op de fiets komen en buiten gymkleren mee
hebben. De clinic is van 12.45 uur tot 13.45 uur. We zullen rond 14.15 uur weer terug zijn.

MR/OV
Afgelopen maandagavond hebben de OV en de MR gezamenlijk vergaderd. Dit doen we 1
keer per jaar om elkaar ook op de hoogte te houden van elkaars activiteiten.
Punten die aan de orde zijn gekomen:
-inspectiebezoek van afgelopen februari
-vervangingsproblematiek en stappenplan wanneer een groep naar huis wordt gestuurd.
-Formatie 2018-2019. We zullen in formatie achteruit gaan gezien de daling van het
leerlingenaantal op 1 oktober 2017, maar hoeveel exact wordt binnenkort pas duidelijk.
-MR wil een brief namens school richting Comprix sturen n.a.v. de schoonmaak van de
toiletten
-Ouders willen graag een terugkoppeling van de Daily mile ( evaluatie). Dit wordt binnenkort
via het RSN gecommuniceerd.
-OV verzorgd dit jaar een Paasbrunch en niet een afsluiting bij de laatste schooldag.
-In mei/juni wordt er weer een ouder tevredenheid enquête gehouden. De MR zal in de
vergadering van mei de enquête nog even goed doornemen. Ook nemen we hierin de
evaluatie van het continu rooster in mee.
-De onderwijsresultaten van de afgelopen CITO toetsen zijn besproken met de MR . 14 maart
heeft het team tijdens de onderwijsevaluatie de interventies en conclusies besproken. Deze
interventies zullen de komende tijd in de groepen worden uitgevoerd.
-Schoolvakanties 2018-2019. Wij volgen het landelijke vakantierooster. De margeuren
moeten nog vastgesteld worden door de MR. Dit komt later dit schooljaar aan de orde.
Komend schooljaar zullen we een groep 1 en een groep 1/2 hebben. De nieuwe groep 2
heeft te weinig leerlingen om een hele formatieplaats op te zetten en de nieuwe groep 1 zou
meteen al veel kinderen hebben. We hebben besloten dat alle kinderen die t/m maart 2018
op school zijn gekomen meegaan naar groep 1/2 als combinatiegroep. Dan start de nieuwe
groep 1 met een kleiner aantal kinderen en kan deze groep verder groeien. We zullen per
schooljaar moeten bekijken hoe we hiermee om zullen gaan. Dit gebeurt altijd in overleg
met de MR.
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