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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Voorstellen
Zoals beloofd stellen Anne Laura en Maaike zich ook nog even aan u voor.
Maaike en Anne Laura

Ik zal mij even voorstellen:
Mijn naam is Anne Laura Douma en ik ben
19 jaar. Dit jaar mag ik stage komen lopen
op de Donderdag en Vrijdag bij Juf Yvonne
in groep 1!
Dit jaar zit ik in mijn examenjaar
van de opleiding Onderwijsassistent.
En ik heb er erg veel zin in om mij in te zetten
dit jaar voor deze school en de kinderen!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Maaike Jongsma.
Mijn leeftijd is 18 jaar en ik woon in Elsloo.
Ik doe de opleiding onderwijsassistent en kom stagelopen in groep 5.
Ik kijk er erg naar uit en ga het zeker naar mijn zin krijgen.

Gegevens
We ontvangen het papier met alle juiste gegevens graag deze week retour. We hebben al
heel veel mogen ontvangen, maar het is belangrijk dat we van iedereen de gegevens correct
hebben.
Kennismakingsgesprekken rooster
Bij de gesprekken van groep 5 is juf Sientje ook aanwezig samen met juf Beppie.
Aanspreekpunt op vrijdag
Op vrijdag is de directie afwezig. Geert uit groep 8 is dan het 1e aanspreekpunt op school bij
calamiteiten. Mocht Geert ook afwezig zijn, dan zijn Gillian en Bianca de aanspreekpunten.
Panelouders
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer graag 3 panelavonden houden. Met
een groepje ouders ( uit iedere groep 1 ouder), sparren we dan over schoolzaken. Lijkt het u
leuk om ook aan te schuiven, dan kunt u zich opgeven bij juf Jeanette via
info@obsderiemsloot.nl. De avonden waarop de panelgesprekken plaats zullen vinden zijn:
dinsdag 16 oktober, dinsdag 5 februari en dinsdag 28 mei.
Tijden zijn van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur.
Contactouders
Ieder jaar maken wij dankbaar gebruik van onze contactouders. De contact ouders zorgen
ervoor er bij activiteiten voldoende ouders zijn die kunnen helpen, of regelen vervoer etc.
Gerda Bosscher is vanuit school de coördinator hiervan.
De meeste contactouders hebben aangegeven om wel opnieuw contactouder te willen zijn,
maar mocht u dit ook willen doen dan kunt u contact opnemen met
g.bosscher@obsderiemsloot.nl
Appelstap in Appelscha.
Zaterdagavond 15 september doe ik mee met de wandel- en belevingstocht Appelstap.
Er zijn vier verschillende routes, de 10, 15 en 30 kilometer en de 5 kilometer (deze gaat over
verharde paden en is rolstoelvriendelijk).
Ik heb er heel veel zin in. Het leuke is ook nog dat er drie goede doelen gesteund worden. De
goede doelen zijn ALS, Cliniclowns en Spieren voor Spieren. Ik ben zelf kind-ambassadeur
van spieren voor spieren dus ik ben hier heel blij mee. Joost Kooistra (die ik ontmoet heb
tijdens het maken van een promotie filmpje) doet mee met een lange afstand. Hij is
ambassadeur voor ALS.
Ik schrijf dit stukje omdat is jullie wil vragen om mee te doen. Ik hoop dat jullie je gezonde
spieren willen inzetten om het mogelijk te maken dat mensen met een spierziekte ook een
zo normaal mogelijk leven kunnen hebben. Ik wil graag dat iedereen kan bewegen. Ik zou het
leuk vinden als de kinderen, hun ouders/verzorgers, meesters en juffen van de Riemsloot en

heel veel andere mensen ook meedoen aan Appelstap. Je kan je opgeven via
www.appelstap.nl.
Tot ziens bij Appelstap!
Groetjes Anne Dijkstra, groep 8.
LegoWeDO
Woensdagmiddag hebben 6 leerkrachten een hele waardevolle cursus gevolgd om met Lego
WeDo te werken. Dit zullen we binnenkort ook in de groepen gaan inzetten. Via de
Chromebooks en technisch Lego leren de leerlingen basisvaardigheden programmeren en
probleemoplossend denken.
BLP
Omdat er veel nieuwe collega’s bij zijn gekomen die nog niet bekend zijn met BLP hebben we
een interne nascholing. Na elke vakantie zullen we een leerspier oppakken en kijken hoe we
deze leerspier kunnen trainen vanuit de BLP denkwijze. De leerspier die deze periode
centraal staat tot de herfstvakantie is die van de Interactie en dan met name gericht op
samenwerken en luisteren en empathie tonen. De lessen vanuit de Vreedzame School
sluiten hier heel mooi bij aan, omdat ook hier samenwerking een hoofdrol speelt.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Hulp bij het puzzelen
Een aantal ouders heeft zich al aangemeld om op school te komen helpen met puzzelen. Heel erg
fijn! We zijn nog op zoek naar mensen die op vrijdagochtend van 9.15 tot 10.15 uur kunnen helpen
met puzzelen. Het gaat om het begeleiden van kleine groepjes kinderen bij het maken van puzzels.
Lijkt u dit leuk? Dan kunt u zich opgeven bij juf Janneke of juf Yvonne.

NIEUWS VAN EXTERNEN

"Samen stappen we de spierziekten de wereld uit"

“Samen stappen we de spierziekten de wereld uit”,
zei Joost Kooistra, oud volleybalinternational en ambassadeur voor Stichting ALS toen
hij met Anne Dijkstra, ambassadeur voor Spieren voor Spieren, een oproep deed aan
iedereen om mee te doen met Appelstap.

Joost heeft zelf in z’n sportcarrière alle voordelen gehad van goed functionerende
spieren in een gezond lichaam maar moet zijn moeder missen nu ze is overleden aan
de ziekte ALS.
Helaas heeft Anne een spierziekte waardoor ze moeilijk kan lopen en voor langere
afstanden afhankelijk is van haar rolstoel, toch heeft ze wel haar zwemdiploma
gehaald.
Basisschool De Riemsloot in Appelscha verbindt beiden. Anne zit op op deze school,
Joost’s moeder was hier vroeger onderwijzeres en hijzelf is oud-leerling.
En daarom vinden Joost en Anne het zo belangrijk dat veel mensen mee doen op de
vijftiende september met Appelstap, rolstoelers en begeleiders, kinderen met hun
ouders en iedereen die van wandelen houdt. Joost:
‘Wat is nou leuker dan wandelen voor jezelf en onze doelen ondersteunen?! Anne
voegt hier nog aan toe: ’Als we allemaal meedoen kunnen anderen misschien beter
worden’.

Voor wie wandel jij?
De opbrengst van Appelstap gaat naar 3 goede doelen. Alleen daarom al is het leuk om
mee te doen!
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