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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Sinterklaassfeer
De Deco commissie heeft er alweer voor gezorgd dat de school er weer zeer feestelijk uitziet
in Sinterklaassfeer. Hartelijk dank dames! Het ziet er weer sfeervol uit.
Gymtas groep 5
In groep 5 is een leerling zijn gymtas kwijt ( van de jongens)
Het gaat om een legerprint tasje met zwarte schoenen erin en gymkleren, is er misschien
iemand die weet waar deze tas is?
Pietenmutsjes, mijters en stokpaarden gevraagd!
Wie heeft er thuis nog een pietenmuts, mijter en/of een stokpaard liggen waar niet meer
mee wordt gespeeld? U zou de kleutergroepen er erg blij mee maken. U kunt het inleveren
bij de juffen van groep 1 en 1/2.

Ouderavond over De Vreedzame School
Wat hebben we een geslaagde ouderavond gehad over de Vreedzame school. De
betrokkenheid vanuit de ouders was voor ons boven verwachting en dat is natuurlijk altijd
heel fijn. Mariecke Boezaard heeft een uitleg gegeven over wat de Vreedzame school nu
precies inhoudt en voor veel ouders werd er ineens heel veel duidelijk. Het was een
inspirerende avond met veel leuke reacties van ouders na afloop. De ouders kregen allemaal
een opsteker van hun eigen kind mee naar huis.

Spaar mee voor een buitenspeelpakket voor de school
Beste ouders,
Wij sparen de komende 8 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.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 1/2
Thema: Sinterklaas
We werken nu al bijna een week met veel plezier over het thema Sinterklaas. Morgen, 23 november
komt Lianne Jacobs de tweede dansles geven. We hebben ontzettend genoten van de eerste les dus
we kijken er alweer naar uit.
Op dinsdagochtend 4 december hebben we een pietenochtend met de groepen 1 en 1/2. Via de
contactouders zijn de hulpouders voor deze ochtend al geregeld: daar zijn we heel blij mee!
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas langs komen in onze groepen. De kinderen van groep 1 en 2
zijn deze dag om 10.30 uur vrij. Alle andere kinderen zijn om 12.30 uur uit.

Groep 3/ 4
Kerstcircuit
Op 7, 14 en 20 december hebben we met groep 3 en 4 een creacircuit in kerstsfeer. Fijn dat er zo
veel ouders zijn die willen helpen.
Voor het maken van kerststukjes willen we u vragen om uw kind een bakje en versiering(met naam)
mee te geven voor 7 december.
Voor een andere activiteit zoeken wij nog glazen potjes. Wilt u deze ook voor 7 december, voorzien
van naam, meegeven.
Bij elk circuit gaat een groepje kinderen een kerststukje maken. Het zou fijn zijn als we elke keer vers
groen hebben. Wie kan ons hieraan helpen? Wilt u dit doorgeven aan juf Anja of juf Mieke.
Groep 4
Spelling
Rekenen
Rekenen

dictee
tafel van 2 en 10
tafel van 5

maandag 26 november
dinsdag 27 november
dinsdag 11 december

Groep 5
In verband met de Dance Battle zullen de kinderen van groep 5 op maandag even geen gym hebben,
omdat ze op vrijdag de Dance Battle hebben.
Groep 6
Topo
Spelling
Natuniek

Friesland
Blok 3
Thema 1

donderdag 22 november
maandag 26 november
woensdag 28 november

Groep 7
Omdat groep 5 op vrijdag in de gymzaal oefent voor de Dance Battle hebben we met de gymtijden
geruild. Dit betekent voor de kinderen uit groep 7 dat zij tot aan de kerstvakantie op maandag gym
hebben in plaats van vrijdag. Na de kerstvakantie wisselen we weer en heeft groep 7 weer gewoon
gym op vrijdag.
Groep 8

Sinterklaas in groep 5 t/m 8 – surprise met gedicht
Op woensdag 5 december vieren we Sinterklaas. Hoewel de goedheiligman niet meer in de
groepen 5 tot en met 8 op bezoek komt, gaat het ook daar een gezellig feest worden.
Woensdag 21 november gaan de kinderen in groep 5 t/m 8 lootjes trekken. Voor € 4,00
kopen ze een cadeautje. Bij dit cadeautje hoort een surprise en een zelfgemaakt gedicht.
Kinderen die een gedicht maken moeilijk vinden mogen ook een leuk verhaaltje schrijven
passende bij het kind.
Het woord ‘surprise’ zegt het eigenlijk al. Voor wie het cadeautje is, blijft een verrassing.

In de groepen wordt uitgelegd wat er van de kinderen verwacht wordt. Wanneer ze er echt
niet uitkomen, kunnen ze altijd de leerkracht vragen om hen op weg te helpen.
Wij verwachten dat alle kinderen op 5 december, misschien met wat ondersteuning van
ouders, een leuke surprise krijgen met een passend gedicht.
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar gekozen om een ` surprise tentoonstelling` in te
richten. We doen dat dit jaar in ‘t Slootje. Daarom moeten alle leerlingen van groep 5 t/m 8
hun surprise dinsdag 4 december alvast meenemen. Na schooltijd worden de surprises weer
in de juiste lokalen gebracht.

Kerstviering
Sinterklaas komt woensdag 5 december op school. Daarna duurt het ook niet lang meer
voordat het kerst is.
Dus weer de hoogste tijd om het kerstdiner te organiseren.
We willen weer een “hapjesbuffet” gaan maken. De kinderen hebben hier vorige jaren erg
van genoten! Het is hierbij de bedoeling dat de ouders zorgen voor een gerechtje. Op deze
manier creëren we een ruim en gevarieerd aanbod van allerlei lekkers voor de kinderen.
Deze opzet is alleen mogelijk met uw hulp.
Net als vorige jaren komt er op de deur van elke groep een lijst te hangen, waar u zich op
kunt geven om een gerechtje te maken. Deze lijst zal er vanaf donderdag 6 december t/m
woensdag 12 december hangen.
We begrijpen dat niet elke ouder meer op school komt, waardoor dit misschien een beetje
lastig is. U mag dan ook aan uw kind(eren) een briefje meegeven wat u zou willen maken.
Dan zorgen wij ervoor dat dit op de deurlijsten komt te staan.
U kunt bijvoorbeeld denken aan:
quiche
bowl
pannenkoeken
knakworst
spiesjes
stokbrood
mini krokettensalade
kippenpootjes mini frikadellen
gevulde eieren
kaas
gehaktballetjes
pindasaus
wraps
fruitsalade

soep
worst
satéstokjes
vissticks

U hoeft geen grote hoeveelheden te maken. Het gaat erom dat er een ruime keus
is voor de kinderen.
Wanneer u zich heeft opgegeven, krijgt uw kind op vrijdag 14 december van de
groepsleerkracht een bevestiging waar nog wat praktische punten in staan. Onder andere
hoeveel er van uw gerecht nodig is.
Doet u ook mee?
Het wordt vast weer een heel gezellig gebeuren.
De maaltijd vindt plaats op donderdag 20 december a.s. van 17.00 tot 18.00 uur.
In een volgend Riemslootnieuws leest u meer over de kerstactiviteiten.
De kerstcommissie

NIEUWS VAN DE MR
Afgelopen maandag heeft de Mr voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd en
hebben we afscheid genomen van Krista Klok die 3 jaar de MR heeft vertegenwoordigd. Uit
handen van Jarno heeft zij een hele mooie bos bloemen ontvangen.
Sander Nijhuis heeft kennisgemaakt met het reilen en zeilen van de MR en heeft er veel zin
in.
We hebben ons vooral even bezig gehouden met de audit van woensdag 28 november.
Het jaarverslag van de MR is bijna klaar en zal volgende week bij het RSN geplaatst worden.

NIEUWS VAN DE OV
De OV is druk bezig met de voorbereidingen voor 5 december.
EXTERNEN
VANUIT DE VOEDSELBANK IS EEN BEDANKJE GEKOMEN
BESTE LEERLINGEN VAN DE RIEMSLOOT,
HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE INSPANNING TIJDENS DE “DANKDAG VOOR GEWAS EN
ARBEID” OM VOEDSEL IN TE ZAMELEN VOOR DE STICHTING VOEDSELBANK
OOSTSTELLINGWERF.
MET HET VOEDSEL WAT WE VAN JULLIE HEBBEN GEKREGEN KUNNEN WIJ MENSEN HELPEN
DIE NIET GENOEG GELD HEBBEN OM GOED ETEN TE KOPEN.
ONZE VRIJWILLIGERS ZORGEN ER VOOR OM 1 KEER IN DE 2 WEKEN ONGEVEER 25 TOT 30
PRODUCTEN VAN GOEDE KWALITEIT TE LEVEREN AAN ALLEENSTAANDEN OF GEZINNEN.
NOGMAALS HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE DOOR ONS ZEER GEWAARDEERDE BIJDRAGE.

MET VRIENDELIJKE GROET,

NAMENS HET BESTUUR STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

November-december
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

23
Dance Battle groep
5

Zaterdag

Zondag

24

25

Juf Jeanette
aanwezig

26

03

27
Yvonne opleiding,
Karin Dijkstra
vervangt

28
Dance Battle 6

04

05
Sinterklaasviering

29

30
Op wielen
Dance Battle 5

01

02

06
Juf Jeanette
afwezig

07
Dance Battle 5

08

09

Audit op school

Juf Jeanette
aanwezig

10

11
Groep 8 naar
NEMO
Amsterdam

12
Dance Battle
groep 6

13
Djembee lessen

14
Dance Battle groep
5

15

16

19
MO Jeanette
afwezig

20
Kerstdiner.
Kinderen om
12.00 uur uit

21
Vakantie start om
12.30 uur

22
Kerstvakantie

23

Ong 16 uur terug

17

18

Finale dance
Battle in
Oosterwolde

17-18 uur
kerstdiner

