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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Meester Pieter
Op de vrijdag voor de herfstvakantie heeft Pieter aangegeven bij het bestuur om niet meer
terug te keren naar De Riemsloot. Onze visie van lesgeven sluit niet aan bij zijn visie. Hierop
hebben we gezamenlijk besloten dat het beter is om nu afscheid van elkaar te nemen.
Samen met het stafbureau gaan we nu op zoek naar iemand voor de maandag en de dinsdag
om deze vacature op te vullen. Tot die tijd zal Geert de groep alleen draaien. De MR en de
ouders van groep 8 zijn hierover in de vakantie ingelicht.

Inzamelingsactie voor de voedselbank
We vinden het belangrijk dat kinderen leren om ook iets voor een ander te doen. Vandaar
dat we dit jaar hebben besloten om op woensdag 7 november een inzamelingsactie te
houden voor de voedselbank. In heel Appelscha zal deze actie gehouden worden en wij
willen hier als school graag ook aan deelnemen om kinderen te laten zien dat je iets voor de
medemens kunt betekenen.
Op woensdag 7 november zullen er op school kratten staan waar kinderen voedsel in
kunnen doen ( voorkeur gaat uit naar houdbare producten).

Spaar mee voor een buitenspeelpakket voor de
school
Beste ouders,
Wij sparen de 29 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

Schaaklessen op school
Ook dit schooljaar wordt de mogelijkheid geboden
om schaaklessen te volgen op school. De bedoeling is
dat de leerlingen die hieraan willen deelnemen ook
verplicht aan het Heite Schoolschaaktoernooi gaan
deelnemen omdat de opbouw van de lessen hierop
gebaseerd is.
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 9 februari 2019 in Oosterwolde (8-16 uur).
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 die interesse hebben kunnen zich tot en met
vrijdag 2 november a.s. aanmelden via hun eigen leerkracht. Voor het toernooi kunnen wij
maximaal 3 teams inschrijven. Elk team bestaat uit 4 spelers + 1 reserve. Indien er veel
animo is voor deelname aan de lessen, zal er een selectie van de leerlingen worden gemaakt,
waarbij voorrang wordt gegeven aan leerlingen van groep 8, omdat het voor hun de laatste
mogelijkheid is om deel te nemen. De bedoeling is dat de lessen onder schooltijd worden
gegeven. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit op de donderdagmiddag zijn in de periode
december tot februari 2019. Voor de groep 8 leerlingen die gaan deelnemen houdt dit dan
wel in dat ze in die periode niet aan HVO kunnen deelnemen.
Sint Maarten
Dit jaar valt Sint Maarten op een zondag. Er zijn al een aantal vragen bij de beide scholen
binnengekomen over wanneer de kinderen dan langs de deuren gaan. U mag dit als ouder
natuurlijk zelf bepalen, maar het is voor veel mensen wel fijner als het maar op 1 avond
wordt gevierd en niet op meerdere. In overleg ( Mandebrink en Riemsloot) is ons advies om
op de zaterdag met de kinderen te gaan lopen.
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 1/2
Screeningslijsten logopedie
Alle leerlingen die van februari 2018 t/m augustus 2018 op school zijn gekomen hebben een
screeningslijst voor logopedie mee naar huis gekregen. Wilt u deze lijst invullen en voor 9 november
weer inleveren bij één van de leerkrachten? Ook als u op de peuterspeelzaal al een screeningslijst
hebt ingevuld vragen wij u om de lijst in te vullen. Deze lijst is namelijk specifiek voor kleuters.
Belangrijk is dat u op het formulier aangeeft of u wel of geen toestemming geeft voor overleg tussen
de leerkracht en de logopedist.
Alvast bedankt!
Groep 5
Spelling
Rekenen
Groep 6
Spelling
Engels

dictee
tafel van 7

dinsdag 13 november
vrijdag 16 november

dictee
Toets Unit 1

vrijdag 2 november
maandag 12 november

Groep 7
Zoals eerder al genoemd is, worden de verjaardagen van de meesters en de juffen dit schooljaar niet
op 1 dag gevierd maar vieren de leerkrachten het ieder in zijn of haar eigen groep. Meester Roy is op
30 december jarig en juf Gillian op 2 november. Wij willen onze verjaardagen graag op vrijdag 2
november samen met de kinderen uit groep 7 vieren. De kinderen nemen gewoon hun pauzehap en
lunch mee. Op deze dag zal ook het spaarvarken in onze groep zijn. Dit spaarvarken gaat gedurende
het schooljaar langs alle klassen (wanneer de verjaardagen gevierd worden). Aan het eind van het
jaar gaan we als leerkrachten kijken aan welk goede doel we het bedrag geven.

Groep 8
Afgelopen woensdag heeft groep 8 een kennismakingsochtend op het Stellingwerf College gehad.
Na een mooie fietstocht werden we ontvangen en kregen we uitleg wat we die ochtend gingen doen.
De kinderen kregen een eigen “lesrooster” en moesten van klas naar klas verplaatsen. Ze hebben een
aantal leuke lessen gehad. Onder andere een les van een “exact vak” (natuur/scheikunde), een les
Engels en een mentor les. Ook werden we door de hele school rondgeleid. Een mooie ochtend. Het
terugfietsen ging ook weer goed. Ik wil wel namens de kinderen Anita, Karin en Annelies bedanken
voor hun hulp bij het vervoer en begeleiding van het uitje. Komende week wordt het al een beetje
spannend voor groep 8 want dan gaan we het zogenaamde drempelonderzoek afnemen. Een
volgende stap naar het Voortgezet Onderwijs. Voor sommigen best wel spannend, maar gelet op de
toets resultaten van de afgelopen periode hebben we er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.

NIEUWS VAN DE MR
Verkiezingen
N.a.v. de oproep van voor de vakantie hebben zich nu 3 kandidaten gemeld. Hier zijn we
erg blij mee. Maar er is nog steeds de mogelijkheid om te reageren op de vacature voor
MR lid. Dus wanneer u ook interesse heeft om deel uit te maken van de MR, dan kunt u
zich melden bij een van de huidige MR leden.
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.

Ouderavond over De Vreedzame School
Op 20 november wordt er voor u een informatieavond gehouden op school over De
Vreedzame school. Mariecke Boezaard zal u deze avond alles vertellen over het concept De
Vreedzame School en wat dit nou precies betekent voor onze school.
De avond start om 19.30 uur in het lokaal van groep 8.

Om een beeld te krijgen op hoeveel belangstelling we kunnen rekenen willen we u vragen
om u van te voren op te geven.
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@obsderiemsloot.nl
U komt toch ook?

NIEUWS VAN DE OV
De oudervereniging
Op dit moment bestaat de OV uit: Natascha Puriel, Gerda Leonardt, Mandy Winters,
Monique van der Veen en Cindy Posthumus.
Sinds de start van het nieuwe schooljaar zijn er 2 nieuwe en enthousiaste OV leden ons team
komen versterken. Bij deze stellen zij zich even aan jullie voor:
Ik zal me even voorstellen ik ben Monique van der Veen. Ik ben 36 jaar oud en getrouwd met
Andre. Wij hebben 2 kinderen Ruben en Iris. Ruben zit in groep 5 en Iris zit net in groep 1. Ik
probeer zoveel mogelijk op school te helpen en dit leek mij een leuke uitdaging. Ik blijf eerst
tot januari in de OV om te kijken of ik alles goed kan combineren.
Met vriendelijke groet Monique van der Veen.
Hallo ik ben Mandy Winters.
Moeder van Vincent (4,5 jaar groep 1) en Melanie (bijna 3 jaar). Samen met Erik wonen we
nu zo'n 3 jaar in Appelscha, Als juf op de basisschool heb ik al wel wat ervaring met de OV
maar nog niet als ouder van een kleuter. Nu probeer ik mijn ervaringen te gebruiken tijdens
mijn werkzaamheden binnen de OV van de Riemsloot en kan ik alles ook eens van de andere
kant bekijken. Er staan de komende tijd genoeg leuke activiteiten op de kalender en ik kijk
daar erg naar uit!
Groetjes Mandy

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage!!!
Een groot aantal ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage al overgemaakt, maar het kan zijn
dat het aan uw aandacht is ontsnapt.
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,
 pasen
 spelattributen,
 sportactiviteiten, creacircuit
 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 kunt 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.
Mocht u het briefje zijn kwijt geraakt, hierbij de gegevens;
OBS de riemsloot rekeningnummer; NL19RABO0303525614
betreft vrijwillige ouderbijdrage
Onder vermelding van postcode, huisnummer en achternaam van u kind (kinderen)

Alvast bedankt namens de Oudervereniging.

EXTERNEN
Sportactiviteiten
In de bijlage vindt u leuke naschoolse activiteiten! Opgave kan nog t/m 2 november!
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ouders
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