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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
HVO/GVO
We hebben voor GVO helaas niet genoeg kinderen kunnen vinden om volgend jaar deze
lessen te kunnen geven.
Van de kinderen die voor GVO les hadden gekozen hoor ik graag of ze nu voor HVO kiezen.
Dan kunnen we de aanvraag opnieuw aanbieden. Dus graag even doorgeven via
info@obsderiemsloot.nl
Afscheid van het onderwijs
Na 38 jaar in het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan 21 jaar op De Riemsloot,
heb ik besloten om met ingang van de zomervakantie het onderwijs te verlaten. Hoewel ik
nog steeds veel plezier beleef aan het werken met de kinderen, zijn er factoren, die invloed
hebben op deze beslissing. Hoe ik mijn tijd na het onderwijs ga invullen, is nog de vraag,
maar er wachten nog uitdagingen.
Jelle
Een andere weg.
Na een kleine 10 jaar met ontzettend veel plezier op De Riemsloot gewerkt te hebben stop ik
aan het einde van dit schooljaar als leerkracht op deze school. Na de zomervakantie ga ik
werken op een Nederlandse basisschool in Nairobi, Kenia: The Netherlands School Society.
Ik heb het de afgelopen jaren ontzettend naar mijn zin gehad, maar het is nu tijd om een
stukje van een droom na te leven.
Jacko.

Formatie komend schooljaar
Allereerst willen we Jelle en Jacko natuurlijk heel veel geluk wensen met hun nieuwe
toekomstplannen. Een nieuwe weg inslaan, dromen achterna gaan…dat gunnen we
iedereen, hoewel we de beide mannen ook nog heel graag bij ons op school hadden willen
hebben.
Door het vertrek van Jacko en Jelle komend schooljaar zal er vacatureruimte komen op
school. In ieder geval is nu wel zeker dat Bianca Nijenhuis bij ons op school mag blijven en
daar zijn wij heel blij mee. In overleg met het stafbureau zullen we actief op zoek gaan naar
nieuwe collega’s die ons team komen versterken. Zodra er meer nieuws is over bezetting
zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
Enquête sociale veiligheid onderbouw
Afgelopen weken hebben de ouders van groep 1 t/m 4 een enquête in kunnen vullen over de
veiligheidsbeleving van hun kinder(eren) op onze school.
In de bijlage de samenvatting van deze enquête.
De school heeft een mooi rapportcijfer voor de onderbouw groepen gekregen.
Aandachtspunten zullen we meenemen en de positieve aspecten natuurlijk proberen te
behouden.

Het team wenst iedereen een hele fijne meivakantie toe en we zien elkaar weer op maandag
7 mei!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 1 en 2
Verboden voor moeders!
Binnenkort is het Moederdag. We zijn inmiddels in beide groepen gestart met de
voorbereidingen voor Moederdag. Om te zorgen dat het nog even een verrassing blijft, is het
dus tot aan moederdag verboden voor moeders in de lokalen van groep 1 en 2.
Nieuw thema: bouwen.
Van 14 mei t/m 1 juni (week 20 t/m 22) werken we met de groepen 1 en 2 over het thema
Bouwen. Wie heeft een beroep dat iets met dit thema te maken heeft? Wie zou in de klas
willen komen om er iets over te vertellen / iets te laten zien? Of wie weet een interessante
bestemming om met de kleuters te gaan kijken (een huis in aanbouw, een
architectenbureau, een werkplaats, enz., enz.) Is er misschien iemand die iets met de
kinderen wil maken en daarvoor ook het materiaal heeft? Zijn er nog andere ideeën passend
bij het thema? Wij horen het graag. U kunt het doorgeven aan de juffen van groep 1 en 2.
Alvast bedankt.
Schoolreis
We kunnen terugkijken op een hele geslaagde schoolreis naar de Naturij. De foto’s komen zo
spoedig mogelijk op de website. Graag willen we alle ouders die mee waren hartelijk
bedanken voor hun hulp.
Groep 3
De leerlingen van groep 3 hebben een ontzettend leuke en leerzame ochtend op de boerderij gehad.
Foto´s staan op de website.

Groep 8
Route 8 uitslag
De leerlingen van groep 8 hebben de Route 8 toets afgerond. Wanneer de uitslag binnen is
krijgen de leerlingen deze mee in een enveloppe. Dit zal in de week van 7 mei zijn. Naar
aanleiding van de uitslagen kan het zijn dat er een heroverweging met plaatsvinden over de
plaatsing van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ik neem dan contact met de ouders
op. Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik het graag.
Jacko.

EXTERNEN
Avondvierdaagse 2018

Van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 juli wordt de avondvierdaagse weer gelopen.
Maandag 14 mei krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee! Deze graag weer inleveren voor
vrijdag 1 juni.

www.avondvierdaagseappelscha.nl

De avondvierdaagse-commissie,
Alice Start en Gepke van Dekken

Vakantiebieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb Dankzij de VakantieBieb blijven
duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlez
en in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐
niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en bied
t e‐books voor het hele gezin. De app is gratis te downloaden in de App Store en
Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te
zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van mee
r dan 60 ebooks. Winactie Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw
kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐
book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden
vindt u op www.vakantiebieb.nl.
Rode Loper
Op 6 juni zal weer de rode loper gerend worden in Oosterwolde. Binnenkort ontvangen de
kinderen hiervoor een opgaveformulier.
Aan alle basisscholen in Ooststellingwerf,
Loopsportvereniging Invictus organiseert ieder jaar weer
de “Rodeloperloop”. Dit jaar weer op 6 juni 2018.
Om de kinderen hier goed op voor te bereiden heeft LSV Invictus het plan om
trainingsclinics te verzorgen in Oosterwolde, Oldeberkoop, Appelscha en Haulerwijk.
Deze clinics zullen worden verzorgd door gediplomeerde en ervaren Invictustrainers.

De clinics zullen, bij voldoende deelname, worden gehouden op woensdagmiddag
16 mei, aanvang 16.00 uur en de startplaatsen zijn:
Oldeberkoop
- ’t Koepelbos
Oosterwolde
- Bos bij Rikkingahof
Appelscha
- Bosberg
Haulerwijk
- ’t Blauwebos

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens bestuur lsv Invictus
Jan Melles
secretaris LSV Invictus
t. 05165144123
m. 0652795472
e. lsvinvictus@gmail.com
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