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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
HVO/GVO

Al veel briefjes zijn weer ingeleverd. Fijn!
Denkt u er even aan als u het briefje nog niet heeft ingevuld? Alvast bedankt!
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 1
Op 19 april gaat groep 1 naar een voorstelling van de Veerkieker in de “Hoolten Klinte”.
Om 12.30 gaan wij lopend daar naar toe. De voorstelling duurt tot 14.10 uur. De kinderen
moeten dan bij de Hoolten Klinte weer worden opgehaald.
Groep 1 en 2
Schoolreis
Op donderdag 26 april aanstaande gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis naar De Naturij in
Drachten. We vertrekken om 9.00 uur en zullen rond 15.15 uur weer terug zijn.
De kosten van dit schoolreisje bedragen €20,- per leerling. U ontvangt hiervan een
acceptgiro van de OV.
Nadere informatie volgt op een later moment.
Groep 3
Ouders die hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek vanuit de Rijksuniversiteit
in Groningen krijgen deze week een brief mee voor een informatieavond over het
schaakonderzoek. Deze avond zal worden georganiseerd op woensdag 18 april op De
Mandebrink. De informatiebrief is ook als bijlage bij dit RSN gestuurd.
Groep 5
Huiswerk:
Engels

Toets Unit 3

Woensdag 4 april

Spelling

Toets blok 5

dinsdag 27 maart

Topografie

Provincie Utrecht

dinsdag 3 april

Engels

Unit 4

donderdag 12 april

Spelling

Toets blok 6

dinsdag 17 april

Groep 6
Huiswerk:

Groep 5 en 6 Daily Mile
De kinderen van groep 5 en 6 lopen dagelijks de ‘daily mile’. Dit was eerst even wennen voor
zowel de leerlingen als de leerkrachten. We doen dit om tegemoet te komen aan de
bewegingsbehoefte van de kinderen en om te zorgen dat ze zich erna weer goed kunnen
concentreren op hun schoolse taken. Bovendien zien we dat kinderen elkaar helpen en
bemoedigen. Kinderen zien zelf dat hun uithoudingsvermogen beter wordt (‘Eerst kon ik het
niet volhouden, nu wel!’) Dit bevordert ook hun zelfvertrouwen.
Wel hebben we na een aantal weken de afspraken wat aangescherpt om het rennen goed te
laten verlopen. Bovendien wisselen we het lopen van een ronde af met af en toe een
Estafettevorm.
Groep 8
Musical
Volgende week gaan we in groep 8 het boekje lezen en krijgen de leerlingen het boekje mee
naar huis. Gedurende het paasweekeind kunnen ze dan een rol kiezen die bij hun past. De
leerlingen mogen een top 4 maken en ik probeer daar zoveel mogelijk rekening mee te
houden.
De uitvoering is op dinsdag 19 juni. De reservedatum is maandag 25 juni. In een later
Riemslootnieuws krijgt u meer informatie.
Jacko.
OV

29 maart paasbrunch!!
Hallo allemaal,
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen gaan we met de kinderen Pasen vieren op school,
door middel van een paasbrunch. Dit gaat gebeuren op 29 maart. We doen dit onder
schooltijd wanneer de kinderen anders lunchen op school.
De kinderen hoeven die dag geen lunch mee naar school te
nemen. Wel een pauzehap met drinken.
We gaan er een gezellige brunch van maken!!
Namens de ov alvast een fijn Pasen gewenst.

EXTERNEN
Op 31 maart is er een Open jeugd tennisdag bij T.C.A. Tussen 10.00 -14.00 uur kun je
langskomen.
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