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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Route 8 uitslag
Inmiddels is de uitslag van Route 8 ook binnen. Groep 8 heeft het uitstekend gedaan en ruim boven
de norm die we moesten halen. We moesten 203,3 halen en we hebben 209 gescoord. Voor een
aantal leerlingen betekent deze uitslag zelfs dat ze nog een niveau hoger mogen instromen op het
Voortgezet onderwijs. Hierover worden momenteel met ouders gesprekken over gevoerd. We zijn
enorm trots op deze jongens en meiden! Gefeliciteerd allemaal met jullie mooie resultaat!
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.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 28 mei komt de schoolfotograaf langs op school.
We hebben dit jaar een andere fotograaf.
Er worden groepsfoto’s, portretfoto’s en broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Dit gebeurt allemaal onder
schooltijd.
Verder bieden we de mogelijkheid om na schooltijd foto’s te laten maken met broers en zussen die
nog niet of niet meer op de Riemsloot zitten. U kunt zich hiervoor inschrijven. Vanaf morgen hangen
er bij de ingang van de onderbouw inschrijflijsten. De foto’s worden gemaakt in 3 tijdvakken van een
kwartier (14.15 – 14.30 uur, 14.30 - 14.45 uur, 14.45 - 15.00 uur). Er hangen dan ook 3 verschillende
lijsten. De tijden staan erboven. Het zou fijn zijn als de lijsten zoveel mogelijk aansluitend worden
ingevuld, zodat geen gaten ontstaan.
Afscheid
Deze week heeft groep 6 afscheid genomen van Jurre. Jurre gaat naar een andere school in
Steenwijk. We wensen Jurre daar enorm veel succes toe en een hele fijne tijd!
Vandalisme
Zoals u wellicht heeft gezien is de ballenvanger in de meivakantie vernield. We balen hier natuurlijk
enorm van. We doen hiervan aangifte bij de politie. Mocht iemand van u toevallig iets weten
hierover, dan willen we u vragen hierover contact op te nemen met Jeanette.
Schoolkamp
De foto’s van het schoolkamp komen deze week op de site.

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
In de loop van volgende week krijgen de kinderen een brief mee 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.

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
Groep 6
Woensdag 15 mei willen wij graag onze verjaardagen vieren tijdens de Juffendag! We zullen er met
elkaar een feestelijke, gezellige dag van maken! Hierbij hoort natuurlijk ook dat wij zorgen voor een
traktatie en drinken, je hoeft dus niets mee te nemen naar school. Zoals gebruikelijk is, staat het
spaarvarken dan ook in de klas. We sparen voor de Stichting Hoormij. Madelief en Simon hebben
hier destijds al een stukje over geschreven in het RSN.
We maken er met z’n allen een feestdag van! Wij hebben er zin in!
Groep 7
Schoolkamp groep 7
Ik ben voor de meivakantie op schoolkamp geweest en daar ga ik iets over vertellen. We vertrokken
25 april om 9 uur en we moesten 45 minuten fietsen naar witte zomer. Eerst gingen we nog
kanovaren. Je kon een sup, een 1 persoons kano en een 3 persoons kano kiezen. Ik had een sup. het
was eerst was het nog een beetje moeilijk, maar daar na was het heel makkelijk. Toen we bij de
huisjes waren gingen we de kamers inrichten en gingen we daarna zwemmen in een meertje. Daar
had ik met Eva een kikkervisjes verblijf gemaakt. Toen we weer bij de huisjes waren gingen we patat
eten en hadden we nog een avondspel gedaan. De volgende dag moesten we opruimen en gingen we
nog naar het TT circuit. Daarna moesten we alweer naar huis.
Bedankt voor deze 2 SUPER dagen!
Groetjes Iris

Schoolreis
Als eerst zijn we gaan kanoën toen zijn we naar het huisje gegaan.
Daarna zijn we gaan zwemmen en hebben we de kamers in gedeeld.
En hebben lekker met zand gespeeld.
s' avonds hebben we levend Stratego gedaan.
We hadden een hele gezellige avond.
Daarna gingen we slapen en ik was nog heel druk.
De volgende ochtend hebben we ingepakt en zijn we naar het TT circuit gegaan.
Dat was heel cool de motors gingen hard en heb veel geleerd.
Toen zijn we naar school gefietst en dat was mijn verhaal.
Groeten Jesper
Huiswerk
Groep 4
Rekenen

tafel van 6

dinsdag 14 mei

( op rij en door elkaar)
Rekenen

tafel van 2,3,4,5,6

dinsdag

21 mei

( op rij en door elkaar)
Groep 5
Spelling

blok 6

donderdag 9 mei

EXTERNEN
Kinderdisco Ravenswoud ( zie bijlage)

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 vind 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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