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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
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
Als school zijn we enorm blij dat we samen met de kinderen werken aan het programma van
De Vreedzame school en dat willen we graag met u delen. Vandaar dat we u dan ook graag
verwelkomen tijdens de ouderavond die we voor u organiseren. Tijdens deze avond zal
Mariecke Boezaard u vertellen over wat De Vreedzame school betekent. Daarnaast zult u
twee praktijk voorbeelden van collega’s uit groep 1 en 2 en groep 3 krijgen om te laten zien
hoe we op school werken.
De kinderen hebben voor ouders die deze avond komen een kleine verassing gemaakt. U wilt
dit toch niet missen? Het programma duurt ongeveer een uur.
Koffie en thee staan klaar!

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 wel 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.

Opvullen vacature groep 8
De vacature die was ontstaan na het vertrek van Pieter Korporaal is gelukkig snel opgevuld.
Dennis Gravemaker zal op maandag en dinsdag groep 8 komen versterken, waardoor we
deze groep weer kunnen splitsen op deze twee dagen. Dennis zal zich binnenkort even
voorstellen in het RSN. Dennis van harte welkom bij ons op school en een hele fijne periode
met groep 8 gewenst!

Spaar mee voor een buitenspeelpakket voor de school
Beste ouders,
Wij sparen de komende 15 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
Logeerbeer
Dit jaar hebben wij op school in onze groepen een Logeerbeer.
Deze beer mag bij ieder kind een weekend komen logeren. Hij gaat op vrijdag met zijn
logeerspulletjes met iemand mee naar huis en op maandag komt hij weer mee naar school.
We willen vragen of u mee wilt werken aan het maken van het Logeerbeer-verhalenboek, door
samen met uw kind een klein verhaaltje (met foto) te maken in het boek.
Als de beer komt logeren, heeft hij een koffertje met logeerspullen en dit boek mee. Wilt u in dit
boek een verslagje van het weekend maken? U kunt vertellen wat de beer heeft gegeten, waar hij
heeft geslapen, misschien is hij ergens mee naartoe geweest, etc… Dit verhaal wordt op
maandagochtend in de kring voorgelezen.
Nieuw thema: Sinterklaas
De afgelopen periode hebben wij in de kleutergroepen gewerkt over de herfst en Sint Maarten.
Vanaf komende week zullen we starten met het thema Sinterklaas. Tijdens dit thema komt Lianne
Jacobs vier keer dansles geven, passend bij ons thema. Ze komt morgen (16 november) voor het
eerst.

Groep 3
Sinterklaas
Zoals u weet komt Sinterklaas 17 november aan in Appelscha. Natuurlijk komt hij ook weer bij ons op
school met een cadeautje voor de kinderen.
Dit jaar krijgen de kinderen geen verlanglijstje mee naar huis maar kiezen ze in de klas uit 10
cadeaus. Hierop kunnen ze een 1e, 2e en 3e keus aangeven.
Lezen
Naast het maken van een lampion en het zingen van liedjes hebben we hard doorgewerkt aan Veilig
leren lezen. Kern 3 zit er alweer bijna op. We hebben de woorden zeep, ijs, koek, poes en doos
geleerd.
Aan het eind van kern 3 is het tijd voor de herfstsignalering. Deze toets nemen we af in de week van
19 november. Dit is een belangrijk meetmoment waarin we een tussenstand opmaken in het
leesleerproces. Deze toets wordt bij ieder kind individueel afgenomen en bestaat uit een:
- Letterdictee
- Veilig & Vlot 3 (tempotoets)
- Letterkennis, woordniveau en zinsniveau toets
Het is belangrijk om te weten of het een kind lukt met het leren lezen. Dat ze alle aangeleerde letters
geautomatiseerd hebben en daar weer nieuwe woorden mee kunnen maken/lezen.
De herfstsignalering heeft als voornaamste doel om eventueel risicolezers vroegtijdig op te sporen,
zodat deze kinderen vroegtijdig geholpen kunnen worden.
Rekenen
Splitsen is op dit moment een van de belangrijkste onderdelen van het rekenen. We splitsen met
herfstmateriaal, groepjes kinderen, kaarsjes op de taart en repen chocola. Ook zijn we begonnen met
‘echte’ plus en minsommen. We hebben gerekend met geld en de inhoud van verschillende bekertjes
met elkaar vergeleken.
Groep 4
De kinderen hebben de afgelopen periode in de klas geoefend met de tafel van 2, 10 en 5. Het is
belangrijk dat ze de tafels vlot uit het hoofd kunnen opzeggen, zowel op rij als door elkaar.
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.
Rekenen

tafel van 7

vrijdag 16 november

Groep 6
Topo

Friesland

donderdag 22 november

Spelling

Blok 3

maandag 26 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
Even weer een update uit deze levendige groep.
De afgelopen periode was een toetsenperiode. Zwetende leerlingen, verhitte koppies en klotsende
oksels tot gevolg. Uiteindelijk hebben ze zich er prima door heen geslagen. De resultaten zijn positief
te noemen. Ook het drempelonderzoek van afgelopen week ziet er veelbelovend uit. De scores zullen
via de mail met de ouders/verzorgers worden gedeeld. Op 27 november gaan een viertal dames naar
het Stellingwerf College om daar aan de Geobattle deel te nemen. Uiteraard zullen we ze nog even
goed voorbereiden en hopen we op successen, maar vooral dat ze er veel plezier aan beleven.
Begin december krijgen we een gastles “Online Masters” van een vader in het kader van de week van
de mediawijsheid. Ook hier kijken we naar uit.

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.

NIEUWS VAN DE MR
Komende maandagavond zullen we als MR afscheid nemen van Krista Klok en zullen we
Sander Nijhuis welkom heten als nieuw lid van de MR.

NIEUWS VAN DE OV
Jaarverslag oudervereniging Riemsloot 2017-2018
De opkomst van de zakelijke ouderavond is al jaren laag, dat is de reden dat we vanaf vorig
jaar het jaarverslag in het riemslootnieuws vermelden. De financiële stukken worden ter
inzage gelegd in december. (datum volgt)
Terugblik/ vooruitblik
Afgelopen jaar zijn wij met ons vieren doorgegaan als OV.
We hebben er dit jaar voor gekozen om met een klein team door te gaan en voor activiteiten
ouders te benaderen middels het riemslootnieuws.
De leden bestonden uit Martina Blaauwwiekel (secretaris), Natascha Puriel
(penningmeester), Gerda Leonhardt (lid school) en Cindy Posthumus (voorzitter). Martina
heeft dit jaar afscheid genomen van de OV. We willen Martina nogmaals hartelijk bedanken
voor haar bijdrage aan de OV. We hebben een vacature geplaatst in het riemslootnieuws en
daar zijn 2 nieuwe leden de OV komen versterken, Mandy Winters en Monique van der
Veen.
Het afgelopen jaar hebben we niet stil gestaan als oudervereniging. We hebben vele mooie
dingen voor de kinderen kunnen doen. Dit door de vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengst
van het oud papier waar we nu nog profijt van hebben, dit houdt namelijk een keer op. Zo
lang we deze inkomsten nog hebben, kunnen we ons het lage bedrag van 15 euro
permitteren. Wel is het belangrijk dat de vrijwillige ouderbijdrage betaald wordt, zodat we
ook dit jaar weer veel voor de kinderen kunnen betekenen.
De OV bekostigde afgelopen jaar weer verschillende dingen zoals het sinterklaasfeest,
paasbrunch, ijsjes bij het schoolvoetbal en sportdag. We hebben meebetaald aan de laatste
schooldag (Duinenzathe), het klassenbudget, een klassenboek groep 8 en het creacircuit.
Wat hebben wij gedaan als OV aan activiteiten:
* een paasbrunch georganiseerd voor de kinderen (i.p.v. laatste schooldag)
* sinterklaasfeest georganiseerd
De OV vergaderd elke maand volgens een vaste agenda. In januari vindt er altijd een
gezamenlijke vergadering plaats met de MR.

Een andere taak van de oudervereniging is de belangen van de ouders te behartigen bij
schoolaangelegenheden. Wij staan hiervoor open en kunnen dit inbrengen als
vertegenwoordiger. Ook wanneer u goede ideeën heeft voor het organiseren van bepaalde
activiteiten, kunt u bij ons terecht. Wij kunnen dit ter overweging meenemen in de
besluiten.
Financiële stand van zaken;
De financiële stukken komen in december op school te liggen, wanneer wordt vermeld in het
nieuwslootnieuws. De financiële stukken worden nagekeken door Saskia Louwes en Alie
Oldersma Wanneer deze zijn goed gekeurd wordt decharge verleend.
Met vriendelijke groeten van de Oudervereniging.

EXTERNEN
PIETENGYM (OUDER/KIND)
WORD JIJ SAMEN MET JE OUDERS EEN ECHTE HULPPIET?
KOM SPRINGEN, RENNEN EN MIKKEN TIJDENS DE PIETENGYM
VOOR WIE
PEUTERS T/M GROEP 4
ORGANISATIE
BUURTSPORTCOACH FRITS SCHNOOR
WANNEER
DO 22 NOVEMBER
14.30-15.15UUR
WAAR
GYMZAAL OBS DE RIEMSLOOT
KOSTEN
€1,MEEDOEN?
MAIL JE NAAM, GROEP, SCHOOL EN ACTIVITEIT NAAR: BUURTSPORT@SCALA-WELZIJN.NL
DIT KAN TOT EN MET WOENSDAG 21 NOVEMBER

November-december
Maandag

Dinsdag

Woensdag

12

19
MR
vergadering

26

03

20
Thema avond De
Vreedzame
school voor alle
ouders

21
Dance Battle
groep 6

27
Yvonne opleiding,
Karin Dijkstra
vervangt

28
Dance Battle 6

04

05
Sinterklaasviering

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

15

16

17
Sientje jarig

18

22
Juf Jeanette
afwezig

23
Dance Battle groep
5

24

25

Juf Jeanette
aanwezig

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

