Riemslootnieuws 765
13-12-2018
Jaargang 18
E-mail: info@obsderiemsloot.nl
tel. nr. 0516 432090

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Kerstdecoratie
De decor commissie heeft afgelopen vrijdag de school weer omgetoverd in Kerstsfeer.
Enorm bedankt hiervoor!

Kerstviering
Donderdag 20 december a.s. zal onze jaarlijkse kerstviering plaatsvinden. Veel ouders hebben
doorgegeven dat ze een gerechtje willen maken voor het buffet. Daar zijn we heel blij mee!
Denkt u aan een bord, beker en bestek met naam erop voor uw kind(eren)!
Alle ouders die zich hebben opgegeven, krijgen vrijdag een briefje waarop staat hoeveel ze van hun
gerecht kunnen maken. Ouders die dat willen, kunnen hun gemaakte kosten declareren tot een
bedrag van € 7,50 per groep waarvoor men iets maakt.
Het eten kan om 16.45 uur in het lokaal worden gebracht.
De kinderen worden om 16.55 uur verwacht. De kerstviering kan dan om 17.00 uur beginnen en zal
rond 18.15 uur afgelopen zijn.
Denkt u eraan dat de kinderen deze middag al om 12.30 uur uit zijn en ook vrijdag de 21e om 12.30
uur?
Alle ouders zijn vanaf 17.45 uur welkom op het schoolplein. Daar kunt u onder het genot van
muzikale klanken, soep, een hapje en een drankje wachten tot de kinderen klaar zijn met eten.
De kinderen van groep 1, 2 en 3 kunnen groep voor groep opgehaald worden door hun ouders. Dit
zal op signaal van juf Jeanette gebeuren.

We gaan er een gezellige avond van maken!
De kerstcommissie

Klassenbezoeken
In alle groepen hebben inmiddels ook de klassenbezoeken vanuit de audit plaatsgevonden. We
hebben veel complimenten ontvangen over de wijze waarop de leerkrachten de lessen geven. Ook
zijn er natuurlijk tips gegeven, waar we nog verder mee aan de slag kunnen. Deze tips zullen we
vanuit het rapport gaan oppakken. De auditeur zal nu het verslag afmaken en hopelijk ontvangen we
dit nog voor de Kerstvakantie. We zullen dit dan eerst met het team en de MR bespreken en daarna
ook met u delen.
Parkeren
Natuurlijk willen we allemaal dat kinderen veilig thuiskomen na schooltijd. Momenteel ontstaan er
echter wel onoverzichtelijke situaties, doordat sommige ouder(s), verzorger(s) hun auto’s niet op de
juiste plek parkeren voor de school. Auto’s worden zo dicht mogelijk bij school op straat geparkeerd,
waar al niet veel ruimte is. Dit zorgt voor onoverzichtelijke situaties en ergernissen bij andere
mensen. Wij verzoeken u om uw auto in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te parkeren en niet

voor de uitritten van andere bewoners, of voor de bollen, waardoor kinderen niet meer een goed
zicht hebben wanneer ze willen oversteken. We rekenen op uw hulp, zodat we ervoor kunnen zorgen
dat de kinderen veilig thuis kunnen komen.

De Vreedzame School
We zijn inmiddels gestart met blok 5 van De Vreedzame School. In dit blok gaat het over We dragen
allemaal ons steentje bij.
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de
kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn
dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator.
Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het
oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom
presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met
leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school.
Blok 5:
Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als
scheidsrechter en helpen als mediator.
- leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen
om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor
iedereen nog leuker te maken in de klas en in de
school.
- de kinderen maken een krant over wat
ze hebben gedaan voor de klas en voor de school.
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren
van opdrachten en het zelf bedenken van en
meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn
voor de groep.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 1/2
We werken we over het thema Kerst. We willen graag met ieder kind een waxinelichthouder maken
om tijdens het kerstdiner op tafel te zetten. Wilt u uw kind daarom een (of meer) glazen potjes
meegeven? Graag zonder etiket en schoongemaakt. Alvast bedankt!
Deelname onderzoek ‘Iedereen erbij’.
Wij zullen met de groepen 1 en 1 / 2 deelnemen aan een onderzoek van de Vrije Universiteit in
Amsterdam.
Het doel van het onderzoek is leerkrachten te helpen met het verbeteren van de gesprekken in hun
klas en te onderzoeken wat de invloed daarvan is op de taalvaardigheid en de sociale vaardigheden
van de kinderen.
Wij zijn heel blij dat we de kans krijgen om mee te mogen doen aan dit onderzoek. We hebben al
eerder meegedaan aan een onderzoek van de VU Amsterdam en hebben daar veel aan gehad.
Om samen met de kinderen mee te kunnen doen hebben we uw toestemming nodig.
Morgen krijgt uw kind een brief met nadere uitleg mee. Bij deze brief zit ook het
toestemmingsformulier. Wilt u dit formulier uiterlijk donderdag 20 december weer inleveren bij de
leerkracht? Let op: op het formulier geeft u aan of u WEL of GEEN toestemming geeft. Het is dus de
bedoeling dat iedereen het weer inlevert.
Behalve de brief en het toestemminsformulier krijgt u ook nog een oudervragenlijst mee. We zouden
het op prijs stellen als u deze wilt invullen.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Dansles
Morgenochtend, 14 december zullen de groep 1 en 1/ 2 weer gaan dansen met juf Lianne Jacobs. De
kinderen van groep 1 mogen dus morgenochtend hun jas aanhouden en in de kring komen zitten.

Groep 1, 1/ 2 en 3
Op vrijdagochtend 21 december zullen we met de groepen 1 t/m 3 een try out van de danstheater
voorstelling ‘Koning van Karton’ bezoeken. Dit is een speelse en muzikale danstheatervoorstelling
over vriendschap, over samen spelen en vrienden delen. Deze voorstelling vindt plaats in de gymzaal
bij de Riemsloot. In de bijlage vindt u een flyer met extra informatie over de voorstelling.,
Groep 5
Engels

Unit 2

maandag 17 december

Groep 6
Geschiedenis
Spelling
Topo

thema 1
blok 4
Groningen

dinsdag 18 december
dinsdag 8 januari
donderdag 10 januari

Groep 8
Daar is ie weer........................... de update uit groep 8.
We zijn op dit moment druk bezig met toetsen en dat verloopt goed. Best wel belangrijk om in deze
hectische periode toch even de focus te bewaren en proberen een zo normaal mogelijk programma
te draaien. Uiteraard hebben we ook leuke, ontspannende dingen zoals het uitje naar NEMO
afgelopen dinsdag. We gingen met de bus, samen met de Mandebrink. In een tijdbestek van 3 uur
zijn de leerlingen door het museum geweest. We hebben vrijwel elke verdieping in het museum
kunnen bezoeken, maar er was nog best meer te zien en te doen. Wellicht leuk om als ouders een
keer samen met uw kind naar toe te gaan. We willen ook nog even de ouders die mee gingen als
begeleiders (Hester, Wilma en Gerben) bedanken voor hun enthousiaste medewerking tijdens dit
uitje.
EXTERNEN
IN DE BIJLAGE EEN FLYER OVER ACTIVITEITEN IN DE KERSTVAKANTIE.

december-januari

Maandag

17

Dinsdag

18

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

14
Groep 5 dance
Battle

15

16

22
Kerstvakantie

23

19
Finale dance
Battle

20
Alle kinderen
12.30 uur uit

21
Alle kinderen om
12.30 uur uit

Jeanette afwezig

Crea circuit groep
3 en 4

Op wielen
Start Kerstvakantie

17-18 uur
kerstviering
24

25
1e Kerstdag

26
2e Kerstdag

27

28

29

30

31
Oudjaardsdag

01
Nieuwjaarsdag

02

03

04

05

06

07

08

09
Luizencontrole

10

11

12

13

17
Gymles door Frits
Schnoor

18

19

20

Culti crea groep 5
en 6

14
Toetsweek
CITO

15
Yvonne afwezig,
Karin vervangt

Yda afwezig
Anja Misker
vervangt

Programmeerless
en groep 1, 1/2
en 6 door
studenten Friese
Poort

16
Culti crea groep 5
en 6

