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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Sinterklaas
Hallo ouders en kinderen..
Volgende week woensdag 5 december is het weer zover en hopen we dat Sinterklaas weer naar De
Riemsloot komt, al is dit nog niet helemaal zeker..
Het is in ieder geval de bedoeling dat de kinderen om 8.15 uur op school zijn en meteen naar binnen
gaan, zodra de deur open gaat. Om 8.25 uur gaan de kinderen weer naar buiten.
Hopelijk komt het allemaal goed en komt Sinterklaas met zijn pieten...…
Jullie ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom, wanneer jullie komen kijken, graag achter het hek aan
de zijkant verzamelen, zodat de kinderen genoeg ruimte hebben.
De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap en drinken mee naar school te nemen.

Groeten van de oudervereniging!!

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 gewoon om 12.30 uur uit.

Boeken Bruna
Door het inleveren van de kassabonnen, mag onze school t.w.v. € 70
boeken uitzoeken. Hier zijn we natuurlijk enorm blij mee! Iedereen die
heeft meegeholpen, ontzettend bedankt! De leerkrachten zoeken
allemaal een mooi boek uit voor in hun eigen groep.
Audit
Gisterochtend heeft er een audit plaats gevonden op school. De auditeurs hebben onze
kwaliteitsmappen doorgenomen en met directie en IB’ers gesproken. We hebben kritisch gekeken
naar ons onderwijs en de auditeurs hebben aangegeven dat ze heel veel goede dingen hebben gezien.
We hebben de kinderen goed in beeld. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten die we kunnen oppakken.
Zodra het auditrapport binnen is, zullen we dit met de MR bespreken en aan u terugkoppelen. Wij zijn
in ieder geval erg tevreden en trots op het resultaat van gister.

Telefoon problemen
We zijn op dit moment op school helaas telefonisch niet bereikbaar. Dit is heel erg vervelend.
Vanmiddag is er al een monteur langs geweest, maar het is nog niet klaar. Het kan wel tot na het
weekend duren of langer hebben ze aangegeven. Ze proberen eventueel een tijdelijk nummer te
geven. Op dit moment weten we echter nog niets. Mochten er zaken zijn dan kunt u het beste een
mail sturen naar info@obsderiemsloot.nl of naar de eigen leerkracht. We proberen dan zo snel
mogelijk te reageren. Bij echte spoed kunt u Jeanette op haar mobiel bereiken.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 1/2
Thema: Sinterklaas
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!

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
Rekenen

tafel van 5

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.

11 december
13 december
17 december

Spelling
Rekenen
Engels

dictee thema 3
tafel van 8
Unit 2

Groep 8
Hier weer een update vanuit groep 8. In de afgelopen periode hebben we goed gewerkt met elkaar.
Woensdag jl. heeft een viertal meiden deelgenomen aan de Geobattle op het Stellingwerf College. Ze
moesten diverse aardrijkskundige vragen beantwoorden en een ontwerp maken. In de eindstand
werd een 3e plaats behaald. Er deden 9 teams mee aan deze Geobattle.
We zijn erg trots op de dames.
Morgen (vrijdag) gaan we het normeringsonderzoek van de Route8 doen. Dat is een soort testtoets
om te weten wat ons in april te wachten staat bij de definitieve eindtoets. De wijze van toetsen
wordt dan even voor de kinderen duidelijk.

Schaken
Vorige week zijn we op school gestart met schaaklessen van Martin Elderson. Er nemen 28 kinderen
deel aan de lessen en we hebben al gemerkt dat ze erg enthousiast zijn. Voor het toernooi in februari
wordt het maximale aantal van 3 teams van 5 leerlingen (4 plus 1 reserve) aangemeld. Omdat er
zoveel kinderen aan de lessen meedoen dit jaar wil Martin proberen om ook een intern toernooi op
te gaan zetten. Hierover later meer nieuws.

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 OV
Zie stukje aan het begin van de nieuwsbrief.

November-december-januari
Maandag
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Dinsdag
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Surprise
tentoonstelling

Woensdag

05
Sinterklaasviering
8.15 op school

Donderdag

06
Juf Jeanette
afwezig

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

30
Op wielen
Dance Battle 5

01

02

07
Dance Battle 5

08

09

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
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Oosterwolde

17-18 uur
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24
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