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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Stage
In groep 2 en groep 3 lopen Aïsha van Dijk en Yarnick Janssen de komende weken hun
snuffelstage.
Enquête sociale veiligheid groep 1 t/m 4
De ouders van groep 1 t/m 4 hebben een enquête ontvangen die gaat over de sociale
veiligheid van hun kind op school. ( groep 5 t/m 8 hebben dit afgelopen weken zelf al
ingevuld)
Deze enquête kan via de computer worden ingevuld of op papier. Voor school is het handig
dat de enquête al op de computer is ingevuld, maar lukt dit niet dan is de papieren versie
ook te gebruiken. We willen u vragen voor elk kind een enquête in te vullen. Het ene kind
kan zich op school prettiger voelen dan de ander. Om een goed beeld te krijgen willen we
dus graag van alle kinderen dit in beeld hebben. Alvast bedankt voor het invullen!
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8.
Woensdag 11 april vindt het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi plaats in Oosterwolde. Onder
leiding van de vader van Nolan en juf Mariska gaan de jongens en meisjes weer hun uiterste
best doen in Oosterwolde.
De leerlingen die meedoen aan het Schoolvoetbaltoernooi fietsen met meester Jacko, juf
Mariska en de vader van Nolan om 12.15 uur naar Oosterwolde.
Van te voren eet meester Jacko wat met de kinderen. Iedereen dient zelf een lunchpakket
mee te nemen. School zorgt voor broekjes, shirts en sokken.
Zorg `s middags ook voor voldoende eten en drinken!
We hopen op veel supporters langs de lijn!
Na afloop fietsen de leerlingen ook weer onder begeleiding terug naar Appelscha, uiteraard
mag een leerling ook zelf met een ouder mee terug naar huis.
Het programmaboekje is als bijlage in de mail toegevoegd.

Contactavond ( herinnering)
Op maandag 23 april zal er weer een vrijwillige contactavond worden gehouden.
Mocht u in gesprek willen met de leerkracht van uw zoon/dochter, dan kunt u dit aangeven
bij Jeanette via info@obsderiemsloot.nl
Dit kan t/m 10 april, daarna wordt het schema gemaakt.

Sportdag ( herinnering)
Op woensdag 18 april vinden de Koningsspelen plaats op sportpark ‘De Steegde’.
Op dit ogenblik is er niet voldoende hulp beschikbaar voor de midden- en bovenbouw voor het
sportdagprogramma. Dus doen we een dringend beroep op u!
U kunt zich tot vrijdag 6 april opgeven bij
y.keizer@obsderiemsloot.nl - onderbouw
b.oosterloo@obsderiemsloot.nl – middenbouw
j.oosterhof@obsderiemsloot.nl – bovenbouw
Wij hopen op een sportieve ochtend en rekenen op uw medewerking.
De sportdagcommissie.

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
Nieuw thema: Alles groeit
De komende 4 weken werken we over het thema “Alles groeit”. We zullen het groeien en
bloeien van planten behandelen, de geboorte van jonge dieren, maar ook de groei van het
kind zelf. We zouden het fijn vinden als iedere leerling van groep 1 en 2 een babyfoto van
zichzelf meeneemt naar school (graag voorzien van naam).
Groep 6
Huiswerk:
Engels

Unit 4

donderdag 12 april

Spelling

Toets blok 6

dinsdag 17 april

Schoolvoetbaltoernooi groep 6
Woensdagochtend heeft groep 6 het schoolvoetbaltoernooi in Oosterwolde. Een jongens- en
meisjesteam doen hieraan mee en daarbij zijn vier enthousiaste ouders die de kinderen gaan
coachen! We zullen vanuit school met de auto vertrekken naar Oosterwolde. Neem
voldoende eten en drinken mee en ook je lunch. School zorgt voor shirts. Neem dus zelf
broeken, sokken en schoenen mee.
Tot op heden is er nog geen bericht vanuit de organisatie. Verder informatie volgt z.s.m.
Fietsles groep 6

Donderdagochtend 12 april komen er twee fietsdocenten van Fietsschool Fietsersbond bij
ons in de klas. Ze zullen ons a.d.h.v. een PowerPoint Presentatie meer vertellen over het
fietsen in het verkeer. We zullen een parcours fietsen op het voetbalplein en ook worden
onze fietsen gekeurd a.d.h.v. een checklist. Voor iedereen geldt deze dag: kom op de fiets of
neem je fiets mee 
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