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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Gevonden voorwerpen

Van wie???
Er liggen nogal wat
kledingstukken en voorwerpen in
de gevonden voorwerpenbak.
Mocht er iets bij zitten van uw
kind, dan kan dit tot de
meivakantie opgehaald worden.

Fries kampioenschap schaken
Tijdens het Fries kampioenschap schaken is het team van de Riemsloot op de 7e plaats geëindigd. Een
mooie prestatie! Allemaal van harte gefeliciteerd. Hierbij willen we ook nogmaals Martin Elderson
bedanken voor zijn ondersteuning bij de schaaklessen en de coaches en supporters van de kinderen.

Schoolvoetbaltoernooi
Gister hebben we weer meegedaan aan het jaarlijkse voetbaltoernooi. De kinderen hebben een
gezellige sportieve ochtend en middag beleefd. Coaches en supporters weer hartelijk dank!

Sportdag woensdag 10 april
Woensdag 10 april vinden de Koningsspelen plaats op sportpark “De Steegde”.
Om 9.00 uur moeten alle kinderen bij het sportpark van voetbalvereniging “Stanfries” zijn. U brengt
uw kind of laat hem/ haar zelfstandig op de fiets naar het sportpark komen.
We starten om 9.00 uur gezamenlijk met een warming up en daarna gaan we op twee verschillende
velden met sportactiviteiten aan de slag tot 12.00 uur. Om 12.00 uur kunt u uw kind weer ophalen,
of zelf naar huis laten fietsen.
* De groepen 1 en 2 doen allerlei spelvormen.
* De groepen 3 t/m 5 doen een combinatie van spel- en vaardigheidsvormen.
* De groepen 6 t/m 8 doen een combinatie van spel en atletiek.
Wilt u uw kind een rugtas met een pauzehap en voldoende drinken meegeven?
We hopen op een sportieve dag!
De sportdagcommissie

Voorleeswedstrijd
Volgende week zal Merijn onze school vertegenwoordigen in Gorredijk tijdens de Fries
kampioenschappen. Heel veel succes Merijn!
HVO/GVO ( herinnering)
Afgelopen week hebben groep 6 en 7 de brief meegekregen voor HVO/GVO onderwijs. Dit is een
inventarisatie voor het schooljaar 2019-2020. Graag de brief voor 10 april weer inleveren bij de
leerkracht.
Oproep
Is er ook een creatieve ouder die goed is met een grafisch computerprogramma en onze herziene
schoolvisie zou willen maken?
Hiervoor kunt u contact opnemen met Jeanette via info@obsderiemsloot.nl
Voorjaar
Onze deco commissie heeft de school weer in Paasstemming en voorjaarskleuren gebracht. Hiervoor
weer hartelijk dank dames!

Vreedzame School
We zijn inmiddels gestart met het volgende blok van De Vreedzame school.
De komende weken werken we aan blok 3 en dat blok gaat over Oor hebben voor elkaar
Algemene info over blok 3: In het komende blok leren we wat goed en slecht luisteren is. In
tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert.
Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de
ander zei. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed
naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en
conflicten ontstaan.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen
kijken. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en
gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het
verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest

moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.
Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Hoolten Klinte
In het kader van erfgoededucatie (De Veerkieker) gaan de kinderen van groep 1 op donderdag 11
april naar de Hoolten Klinte, voor een interactieve theatervoorstelling. We lopen vanaf school naar
de Hoolten Klinte. Het programma eindigt op de Zandvlakte. Wilt u rekening houden met schoeisel
(in verband met de wandeling) en kleding (in verband met de Zandvlakte)? De kinderen kunnen die
middag om 14.00 uur weer opgehaald worden bij de Zandvlakte.
Let op: alleen groep 1 (van juf Yvonne) gaat hier op 11 april naartoe. De groep van juf Yda blijft
gewoon op school.
Logopedie
Maandag krijgen alle kinderen die op school zijn gekomen vanaf september 2018 t/m januari 2019
een vragenlijst van de logopedist mee naar huis. Zou u deze lijst willen invullen en daarna weer willen
inleveren bij de leerkracht?
De logopedist zal op school komen om de formulieren met de leerkracht te bespreken. Wilt u op het
formulier aangeven of u WEL of GEEN toestemming geeft dat het formulier besproken wordt met de
logopedist? Alvast bedankt.
Groep 1 en groep 1 / 2
Op 12 april zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij i.v.m. een margedag.
Groep 5
Afsluiting muziekproject groep 5
Dinsdagmiddag 16 april a.s. sluiten we in groep 5 het project met de blaasinstrumenten af.
Ouders, opa’s en oma’s van de kinderen uit groep 5 zijn deze middag van harte welkom bij het
optreden van deze kanjers.
Dit optreden zal plaatsvinden in het gymlokaal van 13.15 uur tot 14.00 uur.
Huiswerk
Groep 4
Spelling

blok 7

dinsdag 23 april

Groep 6
Spelling

blok 7

donderdag 11 april

Groep 7, Herdenking van de bevrijding van Appelscha
Vrijdag 12 april zijn de kinderen uit groep 7 van de Riemsloot en de Mandebrink aanwezig bij de
herdenking van de bevrijding van Appelscha. Nadat er een toespraak is geweest, zullen ook een
aantal kinderen een gedicht voordragen. Vervolgens worden er bloemen bij het monument gelegd.
De herdenking begint om 10.00 uur en rond 10.30 uur zal de ceremonie beëindigd worden.
Het monument van de Franse Para’s staat bij de sluis op de hoek bij de Vaart z.z. en de Bruggenlaan.
Ouders en andere belangstellenden mogen ook hierbij aanwezig zijn. Wij gaan hier met de kinderen
op de fiets naartoe. De kinderen moeten dus allemaal op de fiets naar school komen.

EXTERNEN
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Zie extra bijlage

NSA Flyer
Zie extra bijlage
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