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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Terugblik 2018
En opnieuw staan we aan de vooravond van een nieuw jaar. In mijn beleving is het nog maar pas
geleden dat ik met u terugblikte op 2017.
Toch wil ik ook nu even kort met u terugkijken naar 2018. Opnieuw een jaar met vele prachtige
momenten, maar ook met het vertrek van een aantal collega’s die al jaren op school hebben
lesgegeven en de komst van maar liefst 5 nieuwe leerkrachten.
In 2018 zijn we begonnen met De Vreedzame School trainingen en iedere week krijgen de kinderen
nu les hierin. Vooral de vele opstekers die we elkaar geven en die door de hele school terug te horen
zijn, maakt dat we het echt als school doen. Tijdens de klassenbezoeken zie en hoor je bij iedere les
wat de kinderen en de leerkrachten bij de Vreedzame School leren. We hopen dat naarmate we
langer met deze methode werken, ook bij steeds meer kinderen het besef komt dat we het samen
moeten doen en met de juiste handreikingen vanuit de methode leren om op een respectvolle wijze
met elkaar om te gaan.
Er is dus in de groepen heel veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Een belangrijke voorwaarde
om tot goed leren te komen. We willen niks liever dan dat ieder kind optimaal op zijn/haar eigen
niveau kan groeien. Ook een goed contact met ouders is hierbij heel belangrijk.
Afgelopen schooljaar hebben we ook weer mooie activiteiten met de kinderen gedaan. Het project
De Veerkieker, waarbij cultureel erfgoed centraal staat, was een groot succes en zal ook in 2019 een
vervolg krijgen.
Daarnaast hadden we natuurlijk o.a. de sportdag, de Sinterklaasviering, de Kerstmarkt, de Dance
Battle met opnieuw succes voor onze school, de Grote rekendag, het schaaktoernooi, het korfbal- en
voetbaltoernooi en de meester en juffendag.
Ook kregen we een heel mooi bedrag als schenking om materialen om mee te programmeren te
bestellen. Hier zijn we de afgelopen maanden druk mee aan de slag geweest en zo hebben de
meeste kinderen al kennis gemaakt met de Blue b=Bot en de Lego WeDo. Hier zullen we het
komende schooljaar sowieso nog meer mee aan de slag gaan.

Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van 3 zeer gewaardeerde collega’s die
al jaren een vertrouwd gezicht waren op onze school en een onderwijsassistent die in groep 6 een
belangrijke rol heeft vervuld. We hebben hier ook 5 fijne nieuwe collega’s voor terug gekregen, waar
we enorm blij mee zijn.
We zetten de koers zoals we die de afgelopen jaren in zijn geslagen ook in 2019 door. Dat houdt in
dat BLP en De Vreedzame school belangrijke pijlers zijn waar we ons onderwijs aan ophangen en
daarnaast proberen we de resultaten op bepaalde vakgebieden nog meer omhoog te brengen. Zo
zullen we in 2019 starten met DBos ( De bibliotheek op school) en hierbij zullen we vooral inzetten
op de leesmotivatie bij de kinderen. Want kinderen die veel lezen en van lezen houden blijken een
veel grotere woordenschat te hebben dan kinderen die weinig lezen en beter te zijn in begrijpend
lezen. Daarnaast zullen bepaalde groepen o.a. bezoeken brengen aan de bibliotheek. Een mooie kans
dus om alle kinderen aan het lezen te krijgen op een motiverende manier.

Dankzij de opbrengst van de kassabonnen die tijdens de Kinderboekenweek zijn ingeleverd heeft
iedere groep al een mooi boek kunnen aanschaffen! Hiervoor nogmaals hartelijk dank voor al die
ouders en kinderen die de bonnen hebben ingeleverd, ook dit draagt allemaal bij aan leesplezier.

Langs deze weg willen we ook graag even alle ouders die altijd weer klaar staan en helpen even heel
hartelijk bedanken voor deze hulp!
Of het nu gaat om MR, OV, decor commissie, puzzelouder, luizenouder, hulp bij culticreacircuits,
rijden naar een bestemming, panelouder, contactouder of iets anders...We waarderen dit enorm!!

Namens het team wil ik u hele fijne feestdagen toewensen en een leerzaam, sprankelend, maar
vooral een gezond 2019!

Dance Battle
Gister is er de finale van de Dance Battle geweest in de dansstudio in Oosterwolde.
Ook dit jaar had De Riemsloot de beste dansers! We haalden maar liefst de 1e en de 2e prijs!
Dione en Ruben werden 1e en Suze en Wouter 2e. Fantastisch gedaan. Alle kinderen die mee hebben
gedaan kunnen sowieso heel trots zijn op wat ze lieten zien. Een zeer geslaagde finale was het!

Voorstellen
Mijn naam is Dennis Gravemaker, ik ben 26 jaar en woonachtig in
Appelscha. Het kan zijn dat je mijn naam eerder hebt gelezen in een
nieuwsbrief, want in 2016 heb ik als stagiair ervaring mogen opdoen op de
Riemsloot en heb ik een leerzame, maar ook zeker gave periode gekend.
Sinds ongeveer midden november geef ik les op de maan- en dinsdagen aan
groep 8 samen met meester Geert. Innoveren en variëteit zijn mijn
persoonlijke speerpunten om het onderwijs sterker en mooier te maken.

Voordat ik op de Riemsloot begon heb ik invalwerk gedaan bij de
bovenbouw op OBS de Toekan in Oosterwolde. Voor de zomervakantie heb
ik mijn laatste stage afgerond in een groep 7/8 in Hoogersmilde. Lesgeven
aan de midden- en/of bovenbouw heeft dan ook mijn persoonlijke
voorkeur.

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek en ben ik vaak bij vrienden. Ook sport ik
regelmatig en kan het dus zijn dat je me in de toekomst treft bij de tennisclub of
voetbalvereniging in het dorp.

Tot slot:

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, wees dan vooral welkom!

Iedereen hele fijne dagen toegewenst!
Team obs De Riemsloot!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 1/2
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!

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.
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Groningen
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Culti crea groep 5
en 6
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Culti crea groep 5
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Op wielen
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Culti crea groep 5
en 6
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Toetsweek
CITO
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Yvonne afwezig,
Karin vervangt

Yda afwezig
vervanger
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MR/OV
vergadering

