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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Let op : In verband met de margedag voor de onderbouw zijn morgen groep 1, 1/2 en 3 vrij.
De andere kinderen hebben wel normaal les.

Inzamelingsactie voor de voedselbank
De inzamelingsactie voor de voedselbank was een groot succes! Bijna 4 kratten vol met
houdbare producten zijn er gevuld. Namens de voedselbank enorm bedankt voor de hulp!

De Vreedzame school
Blok 2

Tijdens het tweede blok gaat het over conflicten. Wat zijn conflicten? Zijn
conflicten erg? Hoe ga je met conflicten om? Welke conflicten hebben wij in de klas? Wij
bespreken met elkaar welke gevolgen conflicten kunnen hebben. Daarnaast maken wij
afspraken hoe wij met conflicten omgaan. Daarbij komen de petten ter sprake. Hoe kun je
het beste reageren op een conflict? Wij maken een stappenplan hoe wij een conflict in de
klas oplossen. Daar komt het begrip win-win oplossing aan de orde. Door de conflicten die
wij in het dagelijks leven meemaken uit te spelen, kunnen wij oefenen met conflicten om te
gaan. In de bijlagen zitten weer de kletskaarten die u kunt gebruiken om met uw
zoon/dochter in gesprek te gaan over dit onderwerp.

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? We hopen op een mooie opkomst.

BLP leerspier reflectief vermogen
Tot de herfstvakantie stond de leerspier Interactie centraal in de klas. Tot de Kerstvakantie
zullen we ons ook vooral focussen op de leerspier reflectief vermogen. Hierbij staan de
spieren PLANNEN, HERZIEN, ESSENTIE EN META LEREN centraal.

Audit
Op 28 november zal er op school een interne audit worden gedaan. Tijdens deze audit zullen
we de kwaliteitszorg van ons onderwijs onder de loep nemen. Daarnaast zullen er de
komende weken in alle groepen klassenbezoeken worden gedaan bij alle leerkrachten. Dit
zal een van de auditoren samen met Jeanette gaan doen.

Spaar mee voor een buitenspeelpakket voor de school
Beste ouders,
Wij sparen de komende 22 dagen nog 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

Sint Maarten
Vorige week hebben we vanuit de Mandebrink en De Riemsloot een advies gegeven i.v.m.
Sint Maarten. Het blijkt dat dit voor verwarring heeft gezorgd onder ouders van De

Riemsloot. We krijgen er dan ook vragen over. Dat is natuurlijk niet de bedoeling geweest.
We hebben alleen een advies gegeven om te voorkomen dat kinderen op verschillende
avonden gaan lopen. Bij De Mandebrink gaan veel kinderen op zaterdag lopen. We merken
echter dat op De Riemsloot veel ouders hun kinderen op zondag willen laten lopen.
Nogmaals het is een advies geweest, maar als ouder bent u natuurlijk vrij in uw eigen keuze
om Sint Maarten op zondag te lopen. We wensen iedereen in ieder geval een hele fijne Sint
Maarten toe!
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
Engels
Topo

dictee
tafel van 7

dinsdag 13 november
vrijdag 16 november

Toets Unit 1
Friesland

maandag 12 november
donderdag 22 november

NIEUWS VAN DE MR
Verkiezingen
N.a.v. de oproep voor een nieuw MR lid, hebben zich drie kandidaten gemeld. Twee van
deze kandidaten hebben echter aangegeven liever niet mee te willen doen bij het
uitschrijven van eventuele verkiezingen. Dit betekent dat er maar 1 kandidaat over is
gebleven. Er zullen dus geen verkiezingen worden uitgeschreven.
De nieuwe kandidaat is Sander Nijhuis en hij zal Krista Klok opvolgen in de MR. We willen
Krista heel hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen 3 jaar in de MR en we zullen dit
tijdens de MR bijeenkomst op 19 november nog even officieel doen. We willen Sander van
harte welkom heten binnen de MR geleding. Sander zal zich binnenkort even aan u
voorstellen in het RSN.

NIEUWS VAN DE OV

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
Tip van een ouder
Voor elk kind dat niet in het grote boek van de Sint staat wil Stichting Present een Sint
zoeken.
Niet voor iedereen in uw omgeving is het vanzelfsprekend mee te kunnen doen aan dit
kinderfeest.
Daarom zoeken wij gezinnen, groepjes vrienden, mensen die een Sint willen zijn voor een
gezin die anders buiten de (stoom)boot vallen.
Wat wordt er van u verwacht? Dat u een pakket samenstelt, waarbij ieder kind in de
categorie van de basisschoolleeftijd een cadeautje krijgt tussen de 10 en 15 euro. De overige
leden van een gezin een klein cadeautje. (wij proberen zo goed mogelijk door te geven wat
de interesses zijn, maar alles blijft anoniem)
Hoe mee te doen? Geef u op door een mail te sturen naar: info@presentzuidoostfriesland.nl
Met opgave van het aantal kinderen in de leeftijd van de basisschool voor wie u een pakket
wilt maken.
Graag aanmelden vóór 15 november.
Wilt u wel wat geven, maar geen mogelijkheden om een pakket te maken, een gift mag ook
op rekening NL67RABO0110441400 t.n.v. Present Zuidoost Friesland o.v.v. Sint actie. Wij
zorgen dan dat een gezin een pakket krijgt!
Hartelijke groet
Gerard Hoekstra en Mathilde Krijgsheld
stichting Present Zuid Oost Friesland
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