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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Vrijwillige ouderbijdrage ((((herinnering herinnering
U heeft vorige 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.

Laatste week 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!

Spaar mee voor een buitenspeelpakket voor de
school
Beste ouders,
Wij sparen de 50 dagen Air Miles voor een mooi buitenspeelpakket voor de kinderen. Het pakket zit
vol leuk buitenspeelmateriaal voor op het schoolplein en heeft een waarde van bijna € 1.000,Hoe spaar je mee?
Je donatie regel je eenvoudig via: https://www.airmiles.nl/amsp/obs-de-riemsloot.
Naast doneren is het ook mogelijk om gedurende de actieperiode vast mee te sparen. Dit betekent
dat na aanmelding alle Air Miles die je spaart tijdens de spaarperiode automatisch naar het spaardoel
gaan. Zodra de actie stopt gaan de gespaarde Air Miles weer naar je eigen Air Miles kaart.
Vrijwel iedereen spaart Air Miles en Air Miles die lange tijd niet gebruikt worden komen na 5 jaar te
vervallen. Vraag ook opa’s & oma’s, buren, vrienden en familie om mee te sparen voor het
buitenspeelpakket waar onze kinderen dagelijks gebruik van kunnen maken!
Dank voor jullie enthousiasme en bijdrage.
Met vriendelijke groet, Team obs De Riemsloot

Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek
Vanmiddag hebben we een geweldige finale gehad van de voorleeswinnaars. Wat deden de 5
finalisten het allemaal goed! Mooi op toon, rustig, in het publiek kijken..
Uit de groepen 4 t/m 8 mochten Sara, Deano, Simon, Eva en Merijn voorlezen. Ze hebben dit alle 5
op een geweldige manier gedaan.
Een vakkundige jury heeft aandachtig geluisterd en genoten van de voorlezers. Het was een lastige
keuze omdat het niveau dicht bij elkaar lag.
Uit handen van Stan ( winnaar van afgelopen jaar) kreeg Deano de prijs uitgereikt. Merijn mag door
naar de halve finale in de bibliotheek in Oosterwolde omdat hij in groep 8 zit. Foto’s komen op de
website en op facebook binnenkort.

Informatieavond over De Vreedzame school
Om alvast in uw agenda te zetten: 20 november hebben we voor ouders een informatieavond over
De Vreedzame school. Meer informatie volgt na de herfst vakantie

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 5
Engels

Unit 1

maandag 15 oktober

NIEUWS VAN DE MR
Verkiezingen
Gezocht: kandidaat MR
Met ingang van dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid.
Wat is de MR en wat doet die zoal?
De MR bestaat uit een drietal ouders en een drietal leerkrachten. De MR is betrokken bij
allerlei (bestuur-) technische schoolzaken. Hierbij valt o.a. te denken aan
ouderbetrokkenheid, de schoolgids en formatie met groepstoedeling. Soms heeft de MR
instemmingsrecht, soms adviesrecht.

De voornaamste functies en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS). Als belangrijkste taak is in die wet aan de MR
toebedeeld het bevorderen van openheid en onderling overleg binnen onze school.
Huidige samenstelling
Oudergeleding: Jarno Graafstra ( voorzitter), Krista Klok (aftredend) en niet herkiesbaar en
Heleen Villerius ( lid).
Teamgeleding: Sientje Buiten, Gillian Schaafsma en Beppie Oosterloo ( secretaris).
Adviserend lid: Jeanette Tanja
Heeft u interesse in deze boeiende functie en bent u in staat om ongeveer 6 keer per jaar ’s
avonds te vergaderen op school, dan kunt u contact opnemen met één van bovenstaande
leden. Dit kan natuurlijk ook als u eerst nog wat extra informatie wilt. Ook kunt u een mail
sturen naar
info@obsderiemsloot.nl.
Aanmelden kan t/m dinsdag 6 november. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, zullen in
het Riemslootnieuws van 8 november verkiezingen worden uitgeschreven.

EXTERNEN

Sportactiviteiten
In de bijlage vindt u naschoolse activiteiten.

oktober - november
Maandag

Dinsdag

Woensdag

17

Donderdag

15
Jeanette
afwezig
(nascholing)
Sientje wordt
vervangen
door Karin van
der End
22

16
Panelouders 1e
bijeenkomst

18

23

24

25

29

30
Yvonne afwezig,
Janneke vervangt

31

05
Janneke en
Sientje afwezig
Yvonne
vervangt
Janneke
Mariska
vervangt
Sientje
12

06
Mariska vervangt
Beppie

13

Vrijdag

19
Op wielen

Zaterdag

Zondag

20
Start herfstvakantie

21

26

27

28

01

02
Juf Gillian jarig
Juf Jeanette jarig

03

04

07
Mariska vervangt
in groep 6

08
Mariska vervangt
Geert

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

10

11

14
Dance battle
groep 6

15

16

17

18

22

23
Dance battle groep
5

24

25

Techniek in de
groepen

Jeanette afwezig

19
MR
vergadering

20
Thema avond De
Vreedzame
school voor alle
ouders

21
Dance Battle
groep 6

