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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Margedag
Morgen zijn de kinderen van groep 1,2 en 3 vrij. In groep 4 vervangt juf Wia.
Juf Janneke
Op vrijdag 15 februari zal juf Janneke in het huwelijksbootje stappen. De kleuters werken deze
periode ook aan dit thema. Wij wensen Janneke natuurlijk een hele feestelijke dag toe!
Ziekte en vervanging
Afgelopen jaar hebben we samen met de MR besproken wat ons beleid is ten aanzien van vervanging
bij ziekte. Aangezien er een enorm tekort is aan leerkrachten, bestaat de kans dat er geen vervanging
mogelijk is.

Nog even het stappenplan zoals we het met de MR hebben afgesproken:
Om voor ieder helder te maken welke mogelijkheden we langs gaan voordat we een groep
naar huis moeten sturen, worden de stappen hieronder uitgelegd:
1. Afwezigheidsmelding van de leerkracht voor 7.00 uur.
2. Zoeken naar vervanging via de vervangingslijst of door de extra inzet van eigen
teamleden.
3. Directie of IB-er gaan 1 dag voor de groep. (Indien mogelijk!)
4. Opsplitsen van de leerlingen over andere groepen, alleen mits dit mogelijk is i.v.m.
groepssamenstelling en groepsgrootte. Hierover beslist de directie. (bij ons op school is dit
geen optie , i.v.m. de grote groepen)
5. De groep wordt naar huis gestuurd. Ouders ontvangen een mail/en of telefoontje vóór
half negen.

6. Bij meerdere dagen afwezigheid wordt per dag een andere groep naar huis gestuurd,
zodat niet één groep onderwijs mist.
WhatsApp
We zien op school steeds vaker kinderen die al op jonge leeftijd een mobieltje hebben. Vaak gaat het
dan om een oude telefoon van een van de ouders. Natuurlijk leven we in het digitale tijdperk, maar
het blijft enorm belangrijk dat u als ouder wel op de hoogte bent van wat uw zoon/dochter allemaal
op die telefoon doet. We maken het regelmatig mee dat er in groepsapps van alles door en vooral
over andere kinderen wordt gezegd. Ook komt het regelmatig voor dat kinderen uit een groepsapp
willen, maar er dan weer ingezet worden tegen hun eigen zin. Het blijft goed om met uw kind
regelmatig mee te kijken. Kinderen hebben vaak niet in de gaten hoe de ander een bericht leest en
ziet geen emotie.
Natuurlijk besteden wij hier op school aandacht aan, maar we vinden het ook belangrijk dat u als
ouder weet wat uw zoon/dochter op de telefoon allemaal doet.
Staking op 15 maart
Begin volgende week krijgt u van nieuws over de staking op 15 maart.

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
Thema: trouwen.
Sinds deze week werken we in groep 1 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).
Op vrijdag 15 februari gaan we ook in de klas ‘trouwen’. De kinderen mogen die dag in hun
feestkleding op school komen.
Alvast bedankt!
Groep 3
De afgelopen week zijn de kinderen alweer gestart met kern 6. In kern 6 komen de volgende
woorden en letters aan bod:
Woorden: geit, uil, pauw, duif en ei
Letters: g, ui, au, f, ei
Na kern 6 kennen de kinderen bijna alle letters en klanken. Dit gaan we toetsen m.b.v. de
Wintersignalering. Hierbij wordt gekeken of de kinderen ook daadwerkelijk de letters hebben
geautomatiseerd en of ze de woorden vlot kunnen lezen.
Bij deze wintersignalering hoort ook de Cito toets DMT en AVI, waarbij de kinderen op verschillende
niveaus woorden en teksten moeten lezen op tijd.
Aangezien de kinderen op dit moment nog niet alle letters aangeboden hebben gekregen hebben wij
besloten de Cito voor spelling en DMT uit te stellen tot na kern 6.
Dit betekent ook dat er op het eerste rapport, die de kinderen 8 februari mee krijgen, geen score zal
staan van deze Cito toetsen. Tegen de tijd dat we de gegevens hebben van deze toetsen, wordt u op
de hoogte gesteld van de resultaten van uw kind.
Mieke en Annette
Groep 5
Rekenen
Engels

tafel van 9
toets Unit 3

vrijdag 1 februari
maandag 11 februari

Groep 6
Aardrijkskunde
Spelling

toets Thema 6.1
dictee blok 5

donderdag 31 januari
donderdag 7 februari

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)

EXTERN
Hallo,
Jongens en meisjes komen jullie ook meehelpen de natuur een beetje te ondersteunen?
De Historische Vereniging Appelscha biedt jullie de mogelijkheid om op
donderdag 21 februari 2019
tijdens de voorjaarsvakantie
nestkastjes te timmeren onder deskundige leiding van
Liekele Stoker,Fedde van der Berg, Johan Klunder en Lammert Veen
Voor materiaal wordt gezorgd.
Jongens en meisjes vanaf 8 jaar zijn welkom.
Gaarne zien wij jouw opgave tegemoet voor 7 februari 2019 bij het HVA secretariaat
info@hvappelscha.nl of 0516-432159.
Plaats van handeling: De Hoolten Klinte
Historische Vereniging Appelscha e.o.
Bosberg 1 8426 GJ
Aanvang: 14.00 uur. Kosten : € 2.00 per kind (incl. ranja)

In de voorjaarsvakantie is het weer tijd voor Help Pake & Beppe De Vakantie Door! Van 19
t/m 22 februari 2019 organiseert het UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal de
droge voeten tour.
Niet alleen pakes en beppes zijn welkom ook vaders, moeders, ooms, tantes, buurmannen
en buurvrouwen mogen mee. Graag zelfs, want ‘op vertoon’ van een betalende volwassene
hebbenkinderen t/m 12 jaar gratis entree! (max. 3 kinderen per volwassene)

Januari-februari-maart
Maandag

04

Dinsdag

05
Schoolarts groep
2
Muziek gr 5

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

01
Wia vervangt in
groep 4
Groep 1,2, en 3 vrij
i.v.m. margedag

02

03

06
Jeanette afwezig (
MO)
Mariska vervangt
in groep 6

07
Mariska vervangt
in groep 7

08
Rapport mee

09
Remco Heite
Schaaktoernooi

10

13
Wintersignalering
gr 3. Dennis
vervangt

15
Juf Janneke gaat
Trouwen

16
Start
Voorjaarsvakantie

17

20

14
Rapport
Gesprekken
Wintersignalering
gr 3 Dennis
vervangt
Yda afwezig
vervanging
21

22

23

24

Panelgesprekken
11
Rapport
Gesprekken

12
Rapport
Gesprekken

Voorlees
wedstrijd
voorleeskam
pioen
18

Muziek gr 5

25
Juf Janneke
afwezig,
vervanging

26
Mariska vervangt
Geert
Muziek gr 5

27

28

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Schoolarts groep
2
19

Start
mediatielessen

GMR thema
avond

Groep 7 op stap
(OVB)

Muziek gr 5

