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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Wia en Beppie
“Elk einde is het begin van iets nieuws”

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, hebben wij besloten om aan het
einde van dit schooljaar te stoppen in het onderwijs. We gaan gebruik maken van een
regeling om vervroegd uit te treden.
We kijken met veel plezier terug op onze onderwijstijd en wensen u en uw kinderen alle
goeds toe.
Vertrek collega’s
Zoals u hierboven kunt lezen stoppen aan het eind van dit schooljaar onze collega’s Wia en
Beppie. Na vele jaren samengewerkt te hebben hier op de Riemsloot nemen ze straks
afscheid van het onderwijs. We zullen natuurlijk aan het eind van het schooljaar met de
kinderen op een gepaste manier afscheid nemen van deze beide betrokken collega’s.
Dit houdt ook in dat er weer nieuwe collega’s bij zullen komen. Volgende week zullen we in
het RSN de voorlopige formatie bekend maken. Dit is dit jaar mooi vroeg.
Rode Loperrun2019
Woensdag 5 juni vindt de jaarlijkse Rode Loperrunplaats in Oosterwolde. De kinderen
hebben onlangs informatie over deze run meegekregen.
Opgavestrookjes met het inschrijfgeld kunnen bij de leerkracht ingeleverd worden .
Briefjes kunnen tot en met maandag 20 mei worden ingeleverd.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 28 mei komt de schoolfotograaf langs op school.

Wij zijn op zoek naar ouders die die dag willen helpen om alles in goede banen te leiden: de
kinderen uit de groep halen en naar de fotograaf brengen, checken of de haren nog goed
zitten en de toeten schoon zijn, etc. Het gaat om de periode van 8.15 tot 14.15 uur, met een
pauze van 12.00 tot 12.30 uur. Wie wil helpen kan dit doorgeven aan Yvonne:
y.zijlstra@obsderiemsloot.nl

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Enige tijd geleden heeft een aantal kinderen een oudervragenlijst van de Werkgroep Logopedie
Ooststellingwerf mee naar huis gekregen. Het gaat om de kinderen van groep 1 die op school zijn
gekomen vanaf september 2018 t/m januari 2019. Ik heb nog niet alle formulieren teruggekregen.
Zou u deze alsnog in willen leveren? Het liefst zo spoedig mogelijk. Mocht u het formulier niet meer
hebben dan heb ik een nieuwe voor u. Alvast bedankt!
Juf Yvonne
Groep 1 en 1 / 2
Vandaag hebben de kinderen een brief meegekregen met informatie over de schoolreis naar
Nienoord op 23 mei.
Groep 3
Donderdag 23 mei gaat groep 3 op excursie naar ‘het Kiekhuus’ in Wolvega. De excursie valt onder
schooltijd. Museum ’t Kiekhuus is gevestigd in de voormalige bakkerij de Korenschoof.

Getoond wordt een kruidenierswinkel, schooltje, bakkerij en sigarenwinkel, allemaal uit
grootmoederstijd.
Alle ouders die mee gaan alvast bedankt voor jullie hulp.
Groep 4
Woensdag 22 mei is het schoolkorfbaltoernooi. Groep 4 vertrekt om 12.30uur naar Donkerbroek. De
kinderen die zich hebben opgegeven om mee te doen mogen om 12uur in de klas brood eten of
mogen om 12 uur naar huis om daar een broodje te eten. Ze worden dan om 12.30uur weer op
school verwacht. De kinderen die niet meegaan naar het toernooi mogen gezellig mee eten om
12uur, maar mogen dit ook om half 1 thuis doen. De kinderen, waarvan de ouders meegaan als
begeleiding, krijgen vrijdag een boekje mee met meer informatie.

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.

Groep 6
Ontzettend bedankt voor de gezellige juffendag! We hebben veel plezier gehad met elkaar! Bij deze
ook dank voor de bijdragen in het spaarvarken.
We kijken terug op een geslaagde dag!

Huiswerk
Groep 4
Rekenen

tafel van 2,3,4,5,6

dinsdag

21 mei

( op rij en door elkaar)

Groep 6
Topo
Spelling

Gelderland
Blok 8

woensdag 29 mei
maandag 3 juni

MR
Afgelopen maandagavond is de Mr weer bijeen geweest. De volgende onderwerpen zijn er
besproken:
-Vertrek Beppie en Wia
-Inzet van de extra formatie in groep 1 ( bevalt enorm goed en zijn we erg blij mee)
-Groepsindeling komend schooljaar met o.a. een groep 2/3 combinatie
-Inzet van de leerkrachten komend schooljaar
-Schoolplan 2019-2023 met als speerpunten: Continueren van BLP en Vreedzame school, veel
aandacht voor leesmotivatie, rekenonderwijs, bewegend leren, ICT en programmeren.
-AVG: Comprix werkt via het programma Yoursafetynet aan het op de juiste wijze invulling geven aan
de AVG. De MR heeft kennis genomen van de documenten die voor medewerkers van Comprix van
belang zijn. Ook is er gesproken over de documenten die door ouders moeten worden ondertekend.
Binnen Comprix is er nu een vaststaand document welke door alle ouders moet worden ingevuld. Dit
hoeft daarna niet langer jaarlijks aangepast te worden, maar kan door ouders wel altijd worden
herzien. Hiervoor zijn dan bij de directie aparte documenten te verkrijgen. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar krijgen alle ouders dit document om te ondertekenen.
Op de website van onze school staan onderaan ook de privacyregels vermeld.
-Werkverdelingsplan; De MR heeft kennis genomen van ons werkverdelingsplan. Hierin heeft het
team aangegeven op welke manier ze de taken binnen hun werktijdsfactor in willen zetten en waar
de werkdrukgelden aan uitgegeven gaan worden.
GMR: Geen nieuws

EXTERNEN

Avondvierdaagse Appelscha 18, 19, 20 en 21 Juni 2019

Zoals in ons vorige bericht vermeld waren we al druk bezig met voorbereidingen.
Dit jaar gaan we voor het eerst online inschrijven en betalen!
In de bijlage van vorige week vindt u hierover alle informatie.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Avondvierdaagse Appelscha,
Gepke van Dekken (0642224020) en Alice Start (0612092741)

info@avondvierdaagseappelscha.nl
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