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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Ziekte
Afgelopen maandag was het helaas zover en hebben we toch een groep naar huis moeten sturen.
We hadden 3 leerkrachten ziek en intern konden we er gelukkig 2 oplossen. Helaas lukte dit niet voor
groep 1, waardoor we deze ouders in alle vroegte probeerden te informeren dat hun kinderen geen
les konden krijgen. Gelukkig is dit goed opgepakt door de ouders. We zijn ons er terdege van bewust
dat dit heel vervelend is om vroeg in de ochtend te moeten horen dat de kinderen niet naar school
kunnen. We proberen dit ook continu te vermijden, want we willen niks liever dan dat uw kind
gewoon onderwijs ontvangt, maar soms houdt het even op.
Het is een van de grootste redenen, waarom de school op 15 maart haar deuren sluit. Er moet echt
ingezet worden op meer leerkrachten, anders krijgen we in de toekomst nog veel meer met deze
grote problematiek te maken.

Remco Heite schaaktoernooi
Gelukkig hebben we ook heel goed en mooi nieuws! Afgelopen zaterdag hebben er maar liefst 4
teams meegedaan aan het Remco Heite schaaktoernooi. Iedereen heeft enorm genoten en zijn/haar
best gedaan deze dag. Team 1 werd zelfs 4e en was hiermee de beste van Ooststellingwerf en mag
onze school vertegenwoordigen bij de Friese kampioenschappen later dit jaar.

Voorleeskampioen
En we hebben ook een voorleeskampioen erbij! Deze kampioen van De Riemsloot, wist ook de jury
tijdens de voorrondes in de bibliotheek te overtuigen met zijn voorleeskunsten en mag daarom door
naar de finale van Ooststellingwerf in maart. Gefeliciteerd!!
Trouwdag juf Janneke
We wensen Janneke, Ronald, Lasse en Anna een prachtige dag toe 15 februari.

Het hele team van de Riemsloot wenst u natuurlijk ook een hele fijne vakantie toe!

We zien u graag weer op maandag 25 februari!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Thema: trouwen.
Met veel plezier werken we nu al bijna drie weken over het thema ‘trouwen’. Op vrijdag 15 februari
zullen we ook in de klas gaan trouwen, compleet met een bruidstaart, ‘champagne’, ringen en een
fotograaf. De kinderen mogen deze dag in mooie feestkleding op school komen.
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 4
Tafels
Binnenkort moeten de kinderen de tafel van 4 kennen, op rij en door elkaar. Het blijft belangrijk ook
de andere tafels te herhalen. (2,3,4,5,10).

Huiswerk
Groep 4
Spelling
Rekenen
Groep 5

Dictee
tafel van 4

maandag 25 februari
dinsdag 5 maart

Groep 6
Topo

Toets Drenthe

donderdag 28 februari

Groep 7
Ik ben Esly en ik zit in groep 7.
Ik heb mijn spreekbeurt over kinderarbeid en Unicef gedaan.
Nog steeds zijn er kinderen in deze wereld die niet naar
school kunnen of kunnen spelen net als ons. Ze moeten
werken of door de oorlog is er geen school meer. Ik wil graag
in actie komen voor deze kinderen.
Op school staat een brievenbus daar kan je volle
spaarkaarten van de Poiesz in doen. Deze worden dan om
gewisseld voor geld. Een spaarkaart is 2,50 euro waart. Het
geld zal worden gestort op de rekening van Unicef.
Hier kunnen ze schoolspullen van kopen.
b.v. voor 3 euro heb je al potloden voor de hele klas. Of voor
7,50 verf en klei voor een kleuterklas.
Wil jij ook mee helpen??
Tot en met 4 maart kunnen de boekjes ingeleverd worden.

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)

Buurtsportnetwerk
In de bijlage is te zien welke sportieve evenementen er te doen zijn in de voorjaarsvakantie.

februari-maart
Maandag

11
Jeanette ’s
morgens
afwezig

Dinsdag

12
Rapport
Gesprekken

Woensdag

13
Wintersignalering
gr 3. Dennis
vervangt

Muziek gr 5
Rapport
Gesprekken

Schoolarts groep
2

GMR thema
avond

Donderdag

Vrijdag

14
Rapport
Gesprekken
Wintersignalering
gr 3 Dennis
vervangt
Yda afwezig
vervanging

15
Juf Janneke gaat
Trouwen

Zaterdag

Zondag

16
Start
Voorjaarsvakantie

17

Ingrid voor Bianca

Voorlees
wedstrijd
voorleeskam
pioen
18

19

20

21

22

23

24

25
Juf Janneke
afwezig,
vervanging

26
Mariska vervangt
Geert
Muziek gr 5

27

28

01
Sientje voor Bepie

02

03

05

06

07

08

09

10

15

16

17

22

23

24

Beppie voor
Sientje
04

Start
mediatielessen

Groep 7 naar Oyfo

Muziek gr 5
11

12

13

14

Mediatielessen

Jeanette afwezig
MO

MR vergadering

20

21

Muziek groep 5

18

19

Veerkieker
groep 5

Groep 7 en 8 naar
Heerenveen De
waanzinnige
boomhut
Mediatielessen

Muziek groep 5

Groep 1 naar
Hoolten Klinte
Groep 7 naar
Vlechtmuseum in
Noordwolde

