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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Gegevens
Mocht u nog per ongeluk vergeten zijn om het formulier met de AVG gegevens in te vullen in
te leveren op school, dan graag zo snel mogelijk nog doen.
Dan hebben wij alle gegevens op een rijtje. Alvast bedankt!
Panelouders ( herinnering)
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.
Op dit moment hebben 3 ouders zich opgegeven namens de groepen 1/2, 3 en 4. Wie meldt
zich nog meer aan?
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.
Op wielen
Volgende week vrijdag is er weer de eerst keer “op wielen”. Tijdens deze dag mogen de
kinderen op school komen op skeelers, een step, een spacescooter, een wavebord, met
skelter etc. Dit mag alleen op de dagen die er speciaal voor zijn gereserveerd en
aangekondigd staan in het RSN. Wanneer kinderen dit meenemen is het wel voor eigen
risico.
Bareka toets
Deze week is er d.m.v. de chromebooks in de groepen 4 t/m 8 de Bareka rekentoets
afgenomen. Door deze toets krijgen wij zicht of bepaalde vaardigheden voldoende zijn
geautomatiseerd en of er voldoende snelheid in zit. Op basis van deze gegevens kunnen
kinderen gericht aan het werk worden gezet met het rekenmuurtje om de vaardigheden die
ze nog niet voldoende beheersen extra te oefenen.

Vervanging
Komende week zal Mariska in alle groepen zo’n 45 minuten vervangen, dit gebeurt ongeveer
3 keer per jaar in het kader van de gesprekkencyclus die met alle collega’s wordt gevoerd.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw zoon/dochter in het schooljaar 2018-2019 4 jaar wordt dan horen wij dat nu al
graag. Op deze manier kunnen wij zicht krijgen op de grootte van groep 1 gedurende het
schooljaar en kunnen wij hierop anticiperen. Aanmeldformulieren kunt u bij Jeanette krijgen
of via de website downloaden.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 3
We gaan bijna 3 weken naar school en wat kunnen de kanjers van groep 3 al veel woorden lezen!
Hieronder een overzichtje van wat er de komende tijd aan bod komt in de klas.
Lezen en schrijven:
In deze kern leert uw kind de letters m - r - v - i - s - aa - p - e en de woorden ik - maan - roos - vis sok – aan – pen - en.
Met deze letters leren ze ook andere woorden lezen. In elke kern worden de aangeboden letters
geschreven in schrijfletters. Dit doen we in ons schrijfschrift. Ook oefenen we veel op het schrijven
van de cijfers.
Rekenen
Volgende week beginnen we met het splitsen van getallen en het maken van bussommen.
Tot de herfstvakantie werken we veel aan de sfeer in de klas. Er komen veel
samenwerkingsopdrachten aan bod. We maken afspraken over hoe we met elkaar omgaan en doen
groepsvormende spelletjes.
Groep 6
Maandag 1 oktober dictee spelling blok 1 (vrijdag 20 september worden de leerbladen meegegeven)

NIEUWS VAN EXTERNEN
Meet en Greet
Tosca Menten met Dummie de mummie
26 september v.a. 14.00 uur
Verkleden als mummie bij bibliotheek Oosterwolde om 15.15 uur naar de Bruna waar Tosca
Menten en Dummie de Mummie komen om er samen een feestje van te maken. Let op, er is
beperkt plaats dus geef je van te voren even op bij de Bruna. (0516 512145)

Kindpakket
Stichting Leergeld
Het kan zijn dat u als ouders geen geld heeft om uw kind mee te laten doen aan bijvoorbeeld
sport, muziekles of een schoolreisje. U bent niet alleen. Zo kan in Nederland één op de acht
kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan voor het kind belangrijke
activiteiten. Wat de reden ook is, uw kind kan meedoen! Is uw inkomen lager dan 120% van
het minimum loon of zijn er hoge lasten waardoor er netto weinig overblijft? Dan kunt u bij
ons een aanvraag doen.
Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds werken nauw samen om
kinderen mee te laten doen. Wilt u een aanvraag doen voor uw kind? Dan kan dit via de
website www.kindpakket.nl
Wat vergoeden wij zoal?
Wij vergoeden onder andere de contributie voor sport of culturele activiteiten, schoolreisjes,
zwemles (vanaf 6 jaar), een fiets vanaf groep 8 en een computer vanaf groep 8. Op
www.kindpakket.nl staan alle vergoedingen op een rij.
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