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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Rapport
Vorig schooljaar hebben we onder alle ouders en teamleden een enquête gehouden over het
rapport. Met een rapportcommissie hebben we hiernaar gekeken en samen met het team hebben
we een nieuw rapport gemaakt. Wij hopen dat dit rapport beter aansluit bij de wensen van ouders
en team en de manier waarop wij met de kinderen werken.
De kinderen in groep 2 t/m 7 krijgen 8 februari voor het eerst zo’n nieuw rapport mee. (In groep 1
krijgen de kinderen die volgend jaar naar groep 2 gaan in juni hun eerste rapport. In groep 8
gebruiken we dit jaar nog ons oude rapport.) Mochten er toch onduidelijkheden of vragen zijn over
het nieuwe rapport, dan kunt u dit tijdens de rapportgesprekken aangeven.
Telefoon
Op dit moment hebben we 1 telefoon beschikbaar op school. Na de voorjaarsvakantie zal men
langskomen om ons over te zetten naar een nieuw systeem. Omdat we maar 1 telefoon hebben op
dit moment is de bereikbaarheid niet altijd even optimaal. Dat spijt ons. Blijft u het dan wel proberen
alstublieft. Of mail ons anders even. Excuus voor het ongemak.
Nestkastjes timmeren
Vanuit de Historische Vereniging wordt voor kinderen uit groep 6,7 en 8 de mogelijkheid geboden
om op donderdag 21 februari tijdens de voorjaarsvakantie nestkastjes te timmeren! Een superleuke
activiteit om de natuur een beetje te ondersteunen. Er is natuurlijk deskundige leiding bij aanwezig.
Voor al het materiaal wordt gezorgd. Voor 7 februari kunnen kinderen zich opgeven via
info@hvappelscha.nl of 0516432159
Ze starten om 14 uur en het kost € 2 per kind ( inclusief ranja)

DBos
Volgende week woensdagochtend is de opening van de bibliotheek op school. Elke van der Kley zal
dan samen met de baas van de bibliotheek aan alle kinderen uitleggen wat de bedoeling is. We zullen
dit in het gymlokaal doen. Daarna zal zij in groep 1 en 1/2 voorlezen in het kader van de Nationale
voorleesdagen en neemt Elke de leesmonitor af bij groep 5 t/m 8.

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 vrijdag 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 1 en 1/2
Gepaste kleding
We spelen in alle seizoenen en bij verschillende
weersomstandighedenspelen buiten met de kleuters. Het zou
fijn zijn als u daar (dagelijks) met de kledingkeuze rekening mee
wilt houden. Er zijn toch regelmatig kinderen waarvan de
kleding niet goed bij het weer past.

Groep 1
Nieuw thema: Trouwen.
Vanaf aanstaande maandag zullen we (alleen in groep 1) gaan werken over het thema ‘trouwen’. Het
thema loopt tot aan de voorjaarsvakantie. Tijdens het thema komen allerlei aspecten van de bruiloft
aan bod: de uitnodiging, de kleding van de gasten en het bruidspaar, de ceremonie, de ringen, het
feest, de taart, de foto’s, … Op de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie organiseren we ook een
trouwfeest in de klas.
Het spreekt de kinderen altijd erg aan als er spullen van thuis worden gebruikt tijdens een thema.
Wie heeft er voor ons:
 Een trouwkaart van jullie eigen bruiloft, om op de thematafel te leggen en te bekijken?
 Een trouwfoto van jullie eigen bruiloft om boven de thematafel te hangen?
Ook ben ik op zoek naar:
 (verkleed)kleding om in de speelhoeken te gebruiken, zowel voor het bruidspaar als
feestelijke kleding voor de bruiloftsgasten. Het is de bedoeling dat hiermee gespeeld wordt.
En als laatste de vraag:
 Wie doet, vanuit zijn/haar werk of hobby wel eens iets tijdens of voor een bruiloft? Te
denken valt aan: (bruids)kleding, trouwringen, boeket/corsages, fotografie, bruidstaarten,
muziek, feest, trouwambtenaar, etc. Het zou leuk zijn als u daarover wilt komen vertellen, of
iets wilt laten zien. Wanneer u dit zou willen, dan kunt u dit doorgeven aan juf Yvonne
(y.zijlstra@obsderiemsloot.nl).
Alvast bedankt!
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 5
Spelling
Rekenen

dictee thema 4
tafel van 9

dinsdag 29 januari
vrijdag 1 februari

Muzieklessen in groep 5
Groep 5 zal vanaf 29 januari trompet- en saxofoonles krijgen. Dit zullen we gedurende tien weken
doen. Deze lessen zullen iedere dinsdagmiddag plaatsvinden van 13.15 uur tot 14.00 uur.
De groep zal in tweeën worden gesplitst, waarbij de ene groep aan de overkant bij Appletown les
krijgt en de andere groep in de BSO-ruimte. Ook gaan we met groep 5 een keer naar een hele grote
muziekwinkel in Heerenveen toe, waar een aantal activiteiten zullen plaatsvinden. Deze activiteit
staat gepland voor dinsdag 2 april.
Als afsluiting van dit muziekproject zullen de kinderen van groep 5 een uitvoering voor de ouders van
de kinderen van groep 5.
De kinderen krijgen ook het aanbod om naschoolse muzieklessen te volgen:
Op dinsdagmiddag 26 februari start na schooltijd de ‘muziekclub’ voor kinderen die het leuk
vinden zich verder te ontwikkelen. Dit is van 14:30 tot 15:15 in Appletown


De kinderen die lid worden van de naschoolse muziekclub kunnen tegen een vergoeding een
instrument mee naar huis nemen om thuis verder te oefenen. Een trompet kost 10 euro voor
de hele periode, een saxofoon 30 euro voor de hele periode. De kinderen kunnen de
instrumenten lenen tot en met het eindconcert.

Het muziekproject loopt tegelijkertijd in Donkerbroek en Oosterwolde. Dat betekent dat de
instrumenten ook tussen de dorpen rouleren. Om de instrumenten van ‘a naar b’ te krijgen
zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die de mogelijkheid hebben de instrumenten voor de
les uit Oosterwolde te halen en/of na de les naar Donkerbroek te brengen. Eventuele roulatie
met andere vrijwilligers is ook mogelijk. Wanneer u hierbij kunt ondersteunen zou dit
ontzettend fijn zijn! U kunt dit doorgeven aan de leerkracht.
Groep 6
Aardrijkskunde

toets Thema 6.1

donderdag 31 januari

MR
Afgelopen dinsdagavond is de MR bijeen geweest.
Eerst hebben we gezamenlijk met de OV vergaderd en elkaar bijgepraat over de activiteiten
van het afgelopen jaar.
Na afloop van de gezamenlijke vergadering hebben we apart vergaderd en hebben we de
volgende punten besproken:
Programmeren in groep 1, 1/2 en 6
De ontwikkelingen in groep 1. Jeanette is bezig om extra formatie te regelen voor groep 1.
Deze groep groeit behoorlijk en hier zijn extra handen in de klas dan ook zeker nodig.
Hiervoor is overleg met het stafbureau om te kijken wat er nodig is.
Audit: We kunnen met een heel goed gevoel terugkijken op de audit. Natuurlijk zijn er
punten om te verbeteren en zijn er aanbevelingen waar we mee aan de slag zullen gaan. We
hebben de audit en aanbevelingen met de MR besproken en gaan hiermee aan de slag. We
zullen de rapportage op de website plaatsen van school
Zakelijke ouderavond: We zullen komend schooljaar de financiële stukken voorafgaand aan
de OV/MR-vergadering van november behandelen. Hierbij zal ook de kascommissie
aanwezig zijn om hun bevindingen te delen en decharge te verlenen aan de penningmeester.
OV

OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET
Wij zoeken op zeer korte termijn een penningmeester voor de OV.
Onze penningmeester stopt na 4 jaar. Zij wil tot de zomervakantie ondersteuning bieden en stopt
daarna definitief.
Wat verwachten wij van een penningmeester?
* 1 keer per maand bij de ov-vergadering aanwezig zijn
* financiële taken (declaraties doen, vrijwillige ouderbijdrage enz)
* 1 keer per jaar een financieel verslag maken na de kascontrole
Meedoen met de ov-taken mag, maar is niet noodzakelijk!
Wil je alleen de financiële taken op je nemen dan is dat prima!
En dan nog een nieuwtje, ook de voorzitter stopt per het nieuwe schooljaar na 3 jaar.
Hiervoor zijn we dus op zoek naar een enthousiaste ouder die het leuk vindt om met een gezellige
groep mensen leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.
Bij vragen over de functies en bij interesse graag mailen naar: cindyposthumus76@gmail.com
Wil je eerst een vergadering bijwonen om te kijken hoe het gaat, dan ben je altijd welkom.
Meld je dan aan bij bovenstaand mailadres!!
Groeten Cindy Posthumus (voorzitter oudervereniging)
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