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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Bedankt!
De Deco commissie heeft er afgelopen week weer voor gezorgd dat de school weer in
herfstkleuren is gehuld. Bedankt dames! Het ziet er weer erg mooi uit!
Vrijwillige ouderbijdrage
U heeft deze week namens de OV een factuur meegekregen voor het overmaken van de
vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt van ouders gevraagd om de activiteiten,
waarvoor school geen subsidie van het rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.
Het geld wordt gebruikt voor activiteiten zoals;
* Sinterklaas,
* Kerstviering,
* spelattributen,
* sportactiviteiten,
* laatste schooldag enz.
Deze bijdrage blijft voor 2018-2019 €15,- per leerling. Per gezin betaalt u maximaal voor 3
kinderen.
Mocht u problemen hebben met de betaling van deze vrijwillige bijdrage dan kan u contact
opnemen met de penningmeester van de OV (Natascha Puriel) of met Jeanette om te kijken
naar een alternatief.
Wij vragen een relatief klein bedrag van € 15 voor een heel schooljaar en als iedereen
betaalt kunnen we mooie dingen doen voor uw kinderen die anders niet mogelijk zijn.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Namens de OV.

Sparen voor de schoolbieb
We kunnen ook dit jaar weer sparen voor onze schoolbieb! Wanneer u een boek koopt bij de
Bruna tijdens de Kinderboekenweek en de kassabon op school inlevert ( kassabonnen
tussen 3 en 14 oktober 2018), dan krijgt de school 20% van het totaal bedrag om te
besteden aan jeugdboeken voor in de schoolbieb. De afgelopen schooljaren hebben we hier
mooie nieuwe boeken voor kunnen aanschaffen voor de
klassenbibliotheek. We hopen op uw medewerking!
Kinderboekenweek
Gisterochtend hebben we de Kinderboekenweek geopend
met het naspelen van het Prentenboek “Kom erbij!”
Foto’s staan op de website en op Facebook.
Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er op school een Voorleeswedstrijd gehouden. In de groepen 4
t/m 8 mogen de kinderen die aan de voorleeswedstrijd mee willen doen, een stukje uit een favoriet
boek voorbereiden en oefenen. Als je je hebt opgegeven om aan de wedstrijd mee te doen, dan hoor
je van je juf of meester, wanneer jij in de klas mag voorlezen.
Het stukje dat je voor gaat lezen duurt maximaal 5 minuten. Van te voren wordt er door de leerling
verteld hoe het boek heet, wie de schrijver (en illustrator) is en er wordt kort verteld waar het boek
over gaat. Vervolgens wordt er voorlezen. De luisteraars mogen tips en tops geven. Samen met de
leerkracht wordt besloten, wie er per klas door mag naar de Finale die op donderdag 11 oktober
plaats zal vinden in het gymlokaal. Alle kinderen die door zijn uit hun groep, gaan hier hun kunsten
vertonen. Uiteindelijk zal er een beste voorlezer van de school gekozen worden.

Marge dag groep 1,2,3
Om alvast in de agenda te zetten: Op 9 november hebben de groepen 1, 2 en 3 een
margedag en zijn de kinderen vrij.
Deze dag gebruiken de leerkrachten van groep 1,2 en 3 om aan hun administratie te werken.
Groep 4 t/m 8 heeft deze dag wel gewoon les.
Gymschoenen groep 3 t/m 8
Het valt ons op dat er veel kinderen zijn die geen schoenen dragen tijdens de gymles. Wij
adviseren dit wel en ons verzoek is dan ook om uw kind (passende) gymschoenen mee te
geven op de dagen dat ze gymles hebben.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 1/2
Nieuw thema: Vriendschap (Kinderboekenweek)
We zijn ons schooljaar gestart met het thema ‘Agent en Boef’. Binnen dit thema was er vooral veel
aandacht voor de regels en afspraken in de groep. Momenteel werken over het boek ‘Twee
vechtende eekhoorntjes’, geschreven door Rachel Bright en Jim Field. Dit boek gaat over vriendschap
en sluit erg goed aan bij de Kinderboekenweek. Ook is er binnen dit project aandacht voor de herfst.
Voor een aantal activiteiten hebben we veel herfstvruchten nodig (eikels, kastanjes, beukennootjes,
dennenappels). Ook mooie herfstbladeren kunnen we goed gebruiken. Wie gaat er voor ons op zoek
en levert het bij ons in?
Groep 3

Groep 5
Rekenen
Engels

tafel van 6
Unit 1

dinsdag 9 oktober
maandag 15 oktober

Groep 6
Spreekbeurt:
Deze week wordt in de groep besproken hoe je een spreekbeurt voorbereid en oefent. Ook zullen we
gezamenlijk inplannen wie wanneer zijn/haar spreekbeurt zal houden. Dit lijstje krijgt u als
ouder(s)/verzorger(s), zodat u kunt kijken of de datum ook thuis haalbaar is. Onderling kan er geruild
worden. Eventuele wijzigingen graag doorgeven voor vrijdag 12 oktober aan de leerkrachten. De lijst
die vrijdag 12 oktober bekend is, zal de definitieve lijst worden. Die vrijdag zullen alle leerlingen het
informatieblad met hun spreekbeurtdatum meekrijgen naar huis.
Huiswerk:
Donderdag 11 oktober topo toets Nederland
Groep 8
Even een update uit groep 8. We hebben inmiddels diverse toetsen gemaakt. Rekenen, spelling,
werkwoordspelling en taal. Alle toetsen zijn heel behoorlijk gemaakt dus daar zijn we erg tevreden
over.
Ook zijn we met de voorleescompetitie begonnen. Er zijn al 2 dagwinnaars bekend, en er volgt op
vrijdag nog één dagwinnaar. In de komende week gaan de 3 dagwinnaars nog tegen elkaar strijden
om tot een groepswinnaar te komen. Erg spannend maar ook hier doen alle kinderen goed mee.
In de kalender voor dit schooljaar komt een kleine verplaatsing. De route8 toets zal niet in week 17
(22-26 april) worden afgenomen, maar één week eerder. Dus in week 16 (15-18 april 2019). Dat is de
week voor Pasen.

NIEUWS VAN DE MR
Op 2 oktober heeft de MR vergaderd. Gillian heeft namens het personeel de plaats
ingenomen van Jacko.
De volgende punten hebben we tijdens de MR besproken:








Op 28 november zal er een audit op school worden gedaan.
Verkiezingen MR en jaarverslag MR ( nadere info volgt volgende week)
Oudertevredenheidsonderzoek ( onderdelen besproken en acties zoals hygiëne
besproken). MR en team zijn erg blij met de uitkomsten en waar nodig zijn afspraken
bijgesteld.
Kennismakingsgesprekken ( werden als erg waardevol gezien). Het team evalueert dit
op 11 oktober
Beleidvoornemens 2018-2019: komend schooljaar zal De Riemsloot zich extra
inzetten op rekenonderwijs, BLP en de Vreedzame school.
Onderwijsevaluatie: de resultaten van de laatste toetsperiode zijn besproken en de
acties die hierbij zijn afgesproken zijn doorgenomen

EXTERNEN
Hierbij laten wij U weten, dat de voorleesochtenden in de bibliotheek weer zijn begonnen.
De volgende data zijn woensdag, 10 oktober, 14 november en 12 december 2018.
Vanaf 9.30 – 10.15 uur en 10.30 – 11.15 uur.
We hopen dat deze melding een plaatsje krijgt in uw contactorgaan.
Met vriendelijke groet,
Namens Humanitas
Harma Oosterhof en Jelly Geerts

Activiteit in de Herfstvakantie
In de bijlage een leuke activiteit om pompoenen uit te hollen in de Herfstvakantie.

oktober - november
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Ontruiming
oefening

10
directieoverleg
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Jeanette
afwezig
(nascholing)
Sientje wordt
vervangen
door Karin van
der End
22

16
Panelouders 1e
bijeenkomst

17

18

19
Op wielen

20
Start herfstvakantie

21

23

24

25

26

27

28

29

30
Yvonne afwezig,
Janneke vervangt

31

01

02
Juf Gillian jarig
Juf Jeanette jarig

03

04

05
Janneke en
Sientje afwezig
Yvonne
vervangt
Janneke
Mariska
vervangt
Sientje

06
Mariska vervangt
Beppie

07
Mariska vervangt
in groep 6

08
Mariska vervangt
Geert

09
Groep 1, 2 en 3 vrij
i.v.m. margedag

10

11

Techniekochtend
ovb

