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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Schoolkorfbaltoernooi
Het schoolkorfbaltoernooi vindt dit jaar plaats op woensdagmiddag 22 mei in Donkerbroek.
Er wordt in alle groepen met 4-tallen gespeeld. Daarom zullen er veel teams meedoen en
hebben we veel begeleiding nodig.
Groep 4 speelt van 13:00 uur tot 15:00 uur, prijsuitreiking om 15:20 uur.
De groepen 5,6,7 en 8 spelen van 15:00 uur tot 17:00 uur, prijsuitreiking om 17:15 uur.
Per 4 teams moet er een scheidsrechter opgegeven worden, dit houdt in dat bij een opgave
van 1 t/m 4 teams de school 1 scheidsrechter moet leveren, bij een opgave van 5 t/m 8
teams 2 scheidsrechters moet leveren, enz.
Meer teams betekent dus: meer begeleiding, meer chauffeurs en meer scheidsrechters
nodig. Om met het gewenste aantal teams mee te kunnen doen, hebben we uw hulp nodig!
Kunt u rijden, begeleiden of fluiten, wilt u dit per email doorgeven aan juf Sientje?
s.buiten@obsderiemsloot.nl
Wilt u de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit er even bij vermelden?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
NB Het kan zijn dat u niet bij uw kind ingedeeld wordt, we proberen dit natuurlijk wel zoveel
mogelijk.
Afwezigheid
Na de vakantie is juf Mariska er de eerste week niet. Zij zal deze week worden vervangen door
Mirjam. Mirjam zal zelf op dinsdag in groep 1 worden vervangen door Grietje, zodat daar wel extra
ondersteuning is.

Formatie
We hebben al een eerste formatiegesprek gevoerd met het stafbureau. Ook is er met de MR en het
team gekeken naar de groepsformatie voor komend schooljaar. Na de meivakantie zullen we meer

informatie kunnen geven over de groepssamenstelling en dan met name over de huidige groep1/ 2
combinatie. Deze ouders zullen hierover dan ook apart worden geïnformeerd.
Welke leerkrachten voor welke groepen komen te staan, wordt in juni bekend gemaakt.

Fijne meivakantie!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 1/ 2
Het gebeurt wel eens dat kinderen reservekleding van school aan krijgen, omdat hun eigen kleding
nat of vies is geworden. Onze voorraad reservekleding is aardig geslonken, we hebben het idee dat
we nog niet alles terug hebben gekregen. Zou u thuis nog eens even willen kijken of er misschien nog
kleding van school ligt?
Ook ‘nieuwe’ reservekleding is welkom, zowel voor jongens als voor meisjes. We kunnen nog wel
broeken (kort en lang), onderbroeken, sokken en leggings gebruiken. Alvast bedankt!
Groep 1 / 2
Op maandagmiddag 6 mei gaan wij op natuurexcursie naar het Fochtelooerveen.
Wilt u op die dag uw kind laarzen meegeven? Dit geldt alleen voor groep 1/ 2.
Groep 3/ 4
Schoolreis groep 3 en 4
Op 16 mei 2019 gaan we op schoolreis naar “Drouwenerzand” in Drouwen. De kinderen worden om
9.00 uur op school verwacht en we denken rond 15.45 uur weer terug te zijn. We vertrekken om 9.15
uur van school.
Een paar tips:







Doe geen nieuwe kleren aan zodat je heerlijk kunt spelen en ravotten zonder dat je om je
nette kleren hoeft te denken. Aan te raden is bij regenachtig weer voor geschikte
buitenkleding te zorgen.
Bij het park krijg je tussen de middag patat, frikadel of kroket. Neem voor de zekerheid een
rugtas met een extra broodje of fruit mee. De kinderen kunnen daar onbeperkt drinken.
Last van wagenziekte? Geef het door aan de leerkracht, dan kunnen we er in de bus rekening
mee houden.
Denkt u bij mooi weer aan het insmeren van uw kind met zonnebrand.

Wij gaan er een super leuke dag van maken!!!

Groep 5
Vrijdag 10 mei brengen we een bezoek aan de Oudheidkamer in Wolvega. We worden om 10.45 uur
verwacht. Het programma duurt tot 12.15 uur
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