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Nieuws OV (oudervereniging)

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)
We hebben alleen nog geen kandidaten voor penningmeester en voorzitter.
Denk je nou het lijkt me erg leuk, maar heb geen idee wat het inhoudt en wat de OV allemaal doet
dan ben je helemaal vrij om een keer aanwezig te zijn bij de vergadering.
Hopelijk tot snel!!
Met vriendelijke groeten de Oudervereniging!!!!!

Bij vragen over de functies en bij interesse graag mailen naar:

cindyposthumus76@gmail.com

Voorleeswedstrijd
Afgelopen dinsdagavond mocht Merijn meedoen aan de finale van de regionale voorleeswedstrijd.
Het ging ontzettend goed, want hij werd 1e! Hierdoor heeft hij zich geplaatst voor de provinciale
wedstrijd in Gorredijk op 9 april. Natuurlijk zijn we ontzettend trots op zijn prestatie en wensen hem
veel succes in Gorredijk.

Goede doel spaarvarken
Ieder jaar mogen kinderen bij het vieren van de meester of juf geld geven voor het goede doel. Ze
stoppen dit geld dan in het spaarvarken, dat rond gaat in de klas. Ook dit jaar hebben we weer
gekozen voor een goed doel dat betrekking heeft op leerlingen van onze school. Hieronder zullen
Simon en Madelief even vertellen over het goede doel van dit jaar.
Hoi, wij zijn Simon (groep 6) en Madelief (groep 3) Darwinkel. We zijn beide slechthorend en onze
moeder ook, dit komt door een foutje in onze genen. Er zijn meer mensen in onze familie die dit
hebben (oma, oom, nichtje, neefje). Onze broer Merijn (groep 8) is niet slechthorend.
Omdat we al van jongs af aan slechthorend zijn merken we zelf niet altijd dat we dingen niet goed
horen. Ook andere mensen merken het niet snel. Als slechthorende ontwikkel je ongemerkt allerlei
trucjes om mensen goed te kunnen verstaan of om te snappen wat er bedoeld wordt als je iets niet
verstaat, zoals liplezen, goed kijken naar gedrag van anderen, dicht bij de ander gaan staan. En bij
ons thuis staat de televisie vaak best hard!
We dragen gehoorapparaten en gebruiken in de klas ook solo-apparatuur, dat is een microfoontje
die de juf/meester draagt en die het geluid direct naar de hoortoestellen stuurt. Hierdoor kunnen we
de leerkracht ook goed verstaan als het rumoerig is in de klas of als we hem/haar niet kunnen
aankijken. Als juf in de pauze vergeet de microfoon uit te zetten, kunnen we via onze hoortoestellen
nog steeds horen wat ze zegt, ook al staat ze aan de andere kant van het plein. Dat is soms heel
grappig.
De Stichting Hoormij ondersteunt mensen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis.
De stichting geeft informatie, doet aan belangenbehartiging, maakt zich sterk voor vergoeding van
hulpmiddelen etc. We hopen dat jullie allemaal een donatie willen doen, zodat deze stichting zich
sterk kan blijven maken voor alle mensen met een gehoorprobleem.

Stakingsdag
Vrijdag 15 maart zal de hele school dicht zijn i.v.m. de landelijke staking. Er is deze dag geen les.

Open dag
Op 20 maart houden we onze jaarlijkse open dag voor nieuwe ouders die een keer willen kijken hoe
wij op onze school werken.
We hebben niet een speciaal programma gemaakt, maar leiden nieuwe ouders graag rond op onze
school om te kijken hoe we werken in de groepen.

Bijlage
Onze scholen binnen Comprix werken mee aan het landelijke Cohort onderzoek.
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO (www.nro.nl) heeft aan ons schoolbestuur gevraagd om
gegevens van leerlingen te verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) en een
consortium bestaande uit Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen ten behoeve van het Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Hieronder lichten wij toe welke
gegevens het betreft en onder welke voorwaarden het bestuur deze gegevens mag leveren.
Wat is het doel van deze gegevensverzameling?
De gegevens worden gebruikt voor twee doelen: wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg van scholen.
Om inzicht te geven in de kwaliteit van het onderwijsproces is het belangrijk dat scholen inzicht hebben in de
leerwinst of leergroei van hun leerlingen. Hiervoor is het nodig om gegevens over de ontwikkeling van
leerlingen op de domeinen rekenen en taal over hun loopbaan bijeen te brengen en te vergelijken met de
ontwikkeling van vergelijkbare leerlingen landelijk. Het NRO en het consortium gebruiken deze gegevens om
aan alle scholen die deze gegevens beschikbaar hebben gesteld een vertrouwelijk, op maat gemaakt rapport te
geven over de leerwinst bij hun leerlingen. Daarnaast worden de geanonimiseerde gegevens gebruikt om in het
kader van het NCO wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
Om welke gegevens gaat het?
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de schoolresultaten van de leerlingen.
Sommige van deze gegevens zijn belangrijk voor onderzoek en statistiek (waaronder het NCO). Dit betreft
resultaten van taal- en rekentoetsen en de registratie van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie
(VVE). Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van uw school en
andere scholen in kaart worden gebracht. Dat kan helpen om het onderwijs te verbeteren op uw school en in
heel Nederland.
In de bijlage vindt u meer informatie hierover. Mocht u niet willen dat de geanonimiseerde gegevens gebruikt
worden kunt u dit aangeven bij de directie.

Kletskaarten van De Vreedzame School
De afgelopen weken hebben de groepen met veel plezier gewerkt aan het thema gevoelens.
In de bijlagen vindt u weer de kletskaarten om samen met uw kind hier nog eens naar te kijken en
het er over te hebben.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Mediatie
Volgende week dinsdag (19 maart) zal juf Yvonne mediatietraining geven aan leerlingen van groep 7
en 8. De training duurt van 9.00 tot 11.00 uur. Op dat moment zullen juf Mariska en juf Gerda in de
klas zijn. De rest van de dag is juf Yvonne er weer.
Groep 1 en groep 1 / 2
Schoolreisje
Op 23 mei zullen we met de groepen 1 en 1 /2 op schoolreisje gaan naar Nienoord (Leek). Nadere
informatie volgt later, maar u kunt de datum vast in uw agenda zetten.
Groep 3
Volgende week is juf Mieke afwezig. Op woensdag zal Karin Dijkstra invallen en op donderdag en
vrijdag Gerda Bosscher.
Huiswerk
Groep 4
Spelling

blok 6

maandag 25 maart

Groep 5
Spelling
Engels

thema 5
Unit 4

dinsdag 26 maart
maandag 1 april

Groep 7
Voorstelling ‘de Waanzinnige Boomhut’
Op dinsdag 19 maart gaan we naar een voorstelling in het Posthuistheater in Heerenveen. De
voorstelling begint om 13.00 uur (We vertrekken om 12.00 uur vanuit school). Rond 13.45 uur zal

deze weer afgelopen zijn en vertrekken we richting school. We zijn dus waarschijnlijk wat later dan
14.15 uur weer op school.
Bezoek ‘Vlechtmuseum’
Op donderdag 21 maart gaan we naar het Vlechtmuseum in Noordwolde. We vertrekken om 8.30
uur en zullen rond 12.30 uur weer op school zijn. ‘s Middags hebben de kinderen nog gewoon les.

EXTERNEN

Avondvierdaagse Appelscha 2019
De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen op 18, 19, 20 en 21 Juni.
De voorbereidingen zijn weer in volle gang en de routes voor dit jaar zijn al weer bekend.
Wij rekenen weer op veel opgaves en hopen op mooi weer dit jaar.
Om alles mogelijk te maken zijn we afhankelijk van vrijwilligers en willen hierbij dan ook een oproep
doen voor 2 verschillende onderdelen:




We hebben verkeersregelaars nodig die 1 of meerdere avonden willen meehelpen het
verkeer te regelen, zodat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Hiervoor hoef je alleen
maar een e-learning te doen en een informatiebijeenkomst bij te wonen. Het leuke van
verkeer regelen is dat je toch de kinderen of je eigen kind of kleinkind voorbij ziet komen..
Iedereen vanaf 18 jaar mag verkeersregelaar zijn, dus ook de buren, opa’s en oma’s,
kennissen……
Aangezien onze kinderen in de hogere groepen zitten en we daardoor de ouders en kinderen
van jongere groepen steeds minder goed kennen en jullie ons ook. Wordt het voor ons
steeds lastiger om de groepen goed in te delen. We zouden we het fijn vinden daarbij hulp te
krijgen van enthousiaste vrijwilligers. We zoeken dus hulp voor het verwerken van de
inschrijvingen van de Riemsloot. Het gaat dus niet om een bestuursfunctie maar puur om
praktische hulp.

Lijkt je dit leuk om bij een van deze onderdelen mee te helpen, laat dit dan zo snel mogelijk weten.
Mocht je andere suggestie of ideeën hebben of bij andere zaken willen helpen kan dit natuurlijk ook
altijd.
Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Avondvierdaagse Appelscha,
Gepke van Dekken (0642224020) en Alice Start (0612092741)

info@avondvierdaagseappelscha.nl

NIEUW!

Vanaf April elke woensdag bij Racket & Health Centre Appelscha.
KIDS SPORT
Voor kinderen t/m 12 jaar
Onder begeleiding van een leuke instructeur
Wanneer?
Elke woensdag
16:00 – 16:45
Wat doen we?





Groepslessen
Cardio
Tennisbaan
In de sporthal

Woensdag 3 & 10 April
Gratis verzorgde proefles.
Mis het niet !!

Maart-april
Maandag

Dinsdag

18

19

Veerkieker
groep 5

Groep 7 en 8 naar
Heerenveen De
waanzinnige
boomhut

Inhaalles

Woensdag

20

Donderdag

21

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

15
Stakingsdag
Alle leerlingen vrij

16

17

22

23

24

29

30

31

Groep 7 naar
Vlechtmuseum in
Noordwolde

Mediatielessen

25

Muziek groep 5
26

Veerkieker
groep 6

Veerkieker Oold
Ark

27

28

Grote Rekendag

Op wielen

Yvonne afwezig
Karin vervangt
01

02

Veerkieker
groep 6

Veerkieker groep
6

03

04

05

06

07

13

14

20

21

Schoolvoetbal
Voorstelling
groep 3,4,5

toernooi

Groep 5 ’s
middags naar
Heerenveen
i.v.m. muziek
08

09

10

11

12

Mariska
vervangt
Annette

Mariska vervangt
Beppie

Sportdag

Annette voor
Geert

Ingrid jarig

Jeanette afwezig

Groep 4
Veerkieker
Muziek groep 5

Wia vervangt voor
Anja

15

16

17

18

19

Jeanette
afwezig

Groep 8 Route 8

Groep 8 Route 8

Groep 8

Goede Vrijdag

Route 8
Groep 8 Route
8

