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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Rapportgesprekken
Afgelopen dinsdag heeft u allemaal een schema ontvangen voor de rapportgesprekken.
Bij groep 8 is het de bedoeling dat de leerling bij het gesprek aanwezig is i.v.m. het vervolgonderwijs.
Programmeerlessen
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 1, 1/2 en 6 programmeerlessen gekregen van
studenten van het Friesland College.
De kinderen waren enorm enthousiast. Komende twee weken zullen ze op dinsdag aanwezig zijn in
deze groepen. Een mooie samenwerking!

De kinderen in groep 1 en 2 zijn bezig geweest met de Blue bot en de kinderen in groep 6 met light
Bot.
BLP
Afgelopen week zijn we met het team weer aan de slag gegaan met
de leerspier Veerkracht. De komende periode staat deze leerspier
centraal en zullen we het met de kinderen vooral over doorzetten,
hanteren van afleidingen, aandacht houden ( FLOW) en doorgronden
hebben.

Remco Heite Schaaktoernooi
Op zaterdag 9 februari 2019 wordt in het Stellingwerf College het
Remco Heite Schaaktoernooi gehouden. Dit jaar is het een bijzonder toernooi, want er doen 36!
teams mee. Dat is meer dan er de laatste jaren mee hebben gedaan. Ook obs De Riemsloot is erg

goed vertegenwoordigd, want wij hebben ervoor kunnen zorgen dat we
met 4 teams mogen deelnemen aan dit mooie evenement. Dit is
uitzonderlijk te noemen. Uiteraard is dit het gevolg van het enthousiasme
waarmee onze kinderen op donderdagmiddag schaaklessen volgen bij
Martin Elderson. Prachtig dat er zo veel kinderen mee willen doen en elke
week plezier beleven aan deze mooie sport. Binnenkort zullen de teams
worden samengesteld. De teams worden geformeerd vanaf groep 8 naar
beneden, omdat dit voor de leerlingen van groep 8 sowieso de laatste
kans is om deel te nemen aan het toernooi. Voor de kinderen die wel
schaaklessen volgen maar dit jaar niet aan het Remco Heite toernooi gaan deelnemen bestaat er
uiteraard de kans volgend jaar wel mee te doen.
Martin wil voor deze leerlingen nog een onderling toernooi op school gaan organiseren.
We zouden het ook fijn vinden als onze teams op zaterdag 9 februari veel support krijgen dus
wellicht een kansje om ze te zien schitteren op dit toernooi. De toegang is gratis.
Margedag
Op 1 februari zijn de kinderen van groep 1,2 en 3 allemaal vrij.
In de week van 28 januari en de week erna zullen diverse leerkrachten ook weer een dag worden uit
geroosterd voor administratieve taken. Mariska zal dan deze dagen de groep vervangen, of een van
de andere leerkrachten.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 4
Tafels
Binnenkort moeten de kinderen de tafel van 3 kennen, op rij en door elkaar. Het blijft belangrijk ook
de andere tafels te blijven herhalen. (2,3,5,10).
Huiswerk
Groep 4
Rekenen
tafel van 3
dinsdag 22 januari
Groep 6
Aardrijkskunde

toets Thema 6.1

donderdag 31 januari

Groep 8
Update van groep 8. We zijn deze week begonnen met de CITO toetsen en dit gaat voorspoedig.
Uiteraard spannend want het is de laatste CITO toets op de basisschool voor deze leerlingen. In april
maken we wel nog de Route 8 eindtoets. Tussen de bedrijven door maken we ook nog
methodetoetsen dus best een drukke periode, maar iedereen doet geweldig zijn best.
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