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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Stagiaire
In groep 7 zal vanaf komende maandag Anouk de Hoog stage lopen. Anouk komt uit Makkinga en
gaat kijken of ze komend schooljaar als zij instromer ook de opleiding voor leerkracht wil gaan doen.
Anouk komt op de maandag en de dinsdag vanaf 1 april en komende week alleen op de maandag.
Groep 1
Vanaf 1 april zal Grietje van der Wal-Tjassing uit Donkerbroek op maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag op school zijn om in groep 1 te ondersteunen. Op dinsdag zal Mirjam Steg dit doen. Hierdoor
hebben we in ieder geval iedere dag 2 vaste mensen in de huidige groep 1.

Mediatie
De afgelopen 3 weken zijn er 10 leerlingen van groep 7 en 10 leerlingen van groep 8 opgeleid tot
leerling mediator. Ze hebben de training allemaal goed doorlopen en hebben gisteren hun
welverdiende diploma in ontvangst mogen nemen. Vanaf maandag 1 april gaan ze echt aan de slag
als mediator. Wij zijn trots op ze en wensen ze veel succes met hun nieuwe taak.

Jonge dieren
In de beide kleutergroepen werken we de komende periode over de (kinder)boerderij en jonge
dieren. Wie heeft er jonge dieren en wil ze bij ons in de klas komen laten zien en er iets over
vertellen?
Aanmelden kan bij juf Yda (y.keizer@obsderiemsloot.nl) en juf Yvonne (y.zijlstra@obsderiemsloot.nl)
Grote Rekendag
Komende woensdag zullen wij als school meedoen aan de Grote Rekendag. Dit doen we i.p.v.op 3
april, omdat dan ook het voetbaltoernooi is. We hebben deze Grote Rekendag dus 1 week naar voren
gehaald. Het thema dit jaar is Uit verhouding.
Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg.
Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van
de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want
zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Facturen schoolreis
Groep 7 en 8 hebben inmiddels de factuur voor het schoolkamp ontvangen. Van de overige
schoolreisjes zijn nog niet alle bedragen bekend. Zodra we hier meer over weten hoort u dit van ons.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 1 / 2
Nieuw thema
Vanaf aanstaande maandag werken we bij de kleuters over de lente. Thema: De (kinder)boerderij.
Het boek “We hebben er een geitje bij!” van Marjet Huiberts staat centraal.
Alle kinderen mogen knuffels van boerderijdieren meenemen om mee te spelen. Het zou fijn zijn als
deze knuffels een tijdje op school mogen blijven, zodat we de klas om kunnen toveren tot een echte
boerderij.
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
Huiswerk
Groep 4
Spelling

blok 6

maandag 25 maart

Groep 5
Spelling
Engels

thema 5
Unit 4

dinsdag 26 maart
maandag 1 april

Groep 6
Topo

Overijssel

donderdag 4 april

MR
Afgelopen week hebben we het tijdens de MR vergadering o.a. over de volgende onderwerpen
gesproken:







We hebben uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van de M toetsing in alle groepen.
Daarnaast hebben we het gehad over de invulling van de vacature in groep 1 voor
onderwijsassistent om te helpen.
We hebben een voorstel gedaan over de huidige groep 1/2 combinatie. Hier hebben we
opties bekeken en besproken hoe we hiermee verder willen gaan. Dit neemt Jeanette mee in
de formatiegesprekken met het stafbureau. Zodra hier meer over bekend is zullen de ouders
van deze groepen hierover bericht ontvangen.
We hebben ook het Schoolplan kort besproken. In 2019 moeten we een nieuw 4 jarenplan
opstellen. Hier zullen we de komende MR vergaderingen dan ook mee verder gaan.
We hebben ook de vakantieregeling voor komend schooljaar bekeken.
Er is een concept besproken, met een paar kleine aanvullingen. Deze is goedgekeurd door de
MR.
We zullen dit ook nog met het team bespreken en voor de zomervakantie krijgt u de
definitieve versie.

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

Woensdag

25

26

27

Veerkieker
groep 6

Veerkieker Oold
Ark

Grote Rekendag

Beppie werkt
voor Sientje

Donderdag

28

Vrijdag

29

Zaterdag

Zondag

30

31
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Vervanging voor
Yvonne
05

06

07

10

11

12

13

14

Sportdag

Annette voor
Geert

Ingrid jarig

20

21

28

Op wielen
Sientje werkt voor
Beppie

Yvonne afwezig
Karin vervangt

01

02

03

Veerkieker
groep 6

Veerkieker groep
6

Schoolvoetbal
toernooi

Voorstelling
groep 3,4,5

08
Mariska
vervangt
Annette

Groep 5 ’s
middags naar
Heerenveen
i.v.m. muziek
09
Mariska vervangt
Beppie

Jeanette afwezig

Groep 1
Veerkieker:
Hoolten Klinte

Muziek groep 5
Sientje wordt
vervangen

Wia vervangt voor
Anja

Groep 4
Veerkieker

15

16

17
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19

Jeanette
afwezig

Groep 8 Route 8

Groep 8 Route 8

Groep 8

Goede Vrijdag

Route 8

Groep 8 Route
8
22
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2E Paasdag

Schoolkamp
groep 8

Schoolkamp
groep 8

Schoolkamp
groep 7 en 8

Schoolkamp groep 7

Start Meivakantie
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