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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Even voorstellen
Mijn naam is Elbrich Poelsma, ben 23 jaar oud en opgegroeid in Donkerbroek. Hier woon ik
nog steeds, maar nu samen met mijn vriend.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen, te mountainbiken en te lezen. Ook kun je
mij regelmatig in de sportschool vinden.
Van jongs af aan wist ik al dat ik later voor de klas wilde staan. In 2013 ben ik daarom aan de
PABO begonnen en in 2017 ben ik afgestudeerd. Hierna ben ik vol enthousiasme als
leerkracht bij Comprix aan de slag gegaan. Afgelopen schooljaar werkte ik op OBS Triangel in
Steggerda voor de combinatiegroep 5, 6 en 7. Deze school gaat aan het eind van het
schooljaar sluiten. Volgend schooljaar mag ik starten in groep 5 bij jullie op de Riemsloot,
waar ik erg naar uitkijk!

Musical groep 8.
Op woensdag 26 juni vindt weer de jaarlijkse feestelijke ouderavond plaats van groep 8 . De musical
“De geheime gympies ” wordt opgevoerd. Op dit moment is groep 8 al druk aan het repeteren in het
openluchttheater. Ook voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 wordt de musical gespeeld. Zij gaan op
woensdagmorgen (26 juni ) kijken in het openluchttheater. Ook andere belangstellenden zijn van
harte welkom. `s Ochtends beginnen we om 09.30 uur. De groepen 1 t/m 7 gaan eerst naar school en
gaan met hun leerkracht naar het openluchttheater. Het is handig om de kinderen goed in te smeren
en wat extra water mee te geven.
We zijn rond 12.00 uur klaar en de leerlingen van groep 8 mogen dan naar huis om zich voor te
kunnen bereiden op de uitvoering voor `s avonds.
Zoals het weer nu lijkt, wordt het erg warm deze dag. Wanneer het te warm wordt, zullen we
dinsdagmiddag besluiten of bijv. de jongste leerlingen beter op school kunnen blijven. De oudere
kinderen zitten dan in de schaduw onder de bomen.
`s Avonds begint de musical om 19.30 uur en bent u van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Hopelijk tot 26 juni!
Verloting: wie heeft leuke prijzen?
Op woensdagavond 26 juni is het afscheidsfeest van groep 8. In de pauze van de musical willen we
graag een verloting houden. Voor die verloting zijn we op zoek naar leuke prijzen. Daarom een vraag
aan alle ouders van de Riemsloot: wie heeft er nog spulletjes die we mogen gebruiken als prijs bij de
verloting? Indien u geschikte prijsjes hebt kunt u die bij Meester Geert of bij juf Gerda inleveren.

VOSSEN GEZOCHT!
Nog drie en een halve week en dan staat de zomervakantie alweer voor de deur. Wij zijn alweer druk
met de voorbereidingen voor de laatste schooldag en wij zijn dan ook op zoek naar
ouders/verzorgers die vos zouden willen zijn tijdens de vossenjacht. Mocht u interesse hebben en
lijkt het u leuk, kunt u zich aanmelden bij juf Yda of juf Mariska.
Evaluatie en planningsdag
Gister heeft het team het schooljaar 2018-2019 geëvalueerd en ’s middags hebben we vooruit
gekeken naar het schooljaar 2019-2020 en zelf al naar de komende schooljaren. We hebben kritisch
gekeken naar de zaken die goed zijn gegaan , maar ook naar punten om van te leren en mee te
nemen naar een nieuw schooljaar om te verbeteren.
We zijn druk bezig met het schrijven van het nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023. In de
komende jaren zullen we ons o.a. richten op de volgende speerpunten:









BLP en Vreedzame school ( Janneke doet een cursus gedragsspecialist)
Leesmotivatie en tekstbegrip ( dBos) ( Gillian gaat de cursus leescoördinator volgen)
ICT ontwikkelingen volgen
Bewegend leren
Rekenonderwijs ( Geert gaat de opleiding reenspecialist volgen)
Nieuwe visie op het jonge kind ontwikkelen ( Yvonne stuurt dit aan als gedragsspecialist Het
jonge kind)
Techniek en wetenschap/Programmeren
Opzetten van een leerlingenraad

Dit is een greep uit de plannen voor de komende jaren. Daarnaast zullen we ieder jaar in het
jaarplan zetten wat er in dat schooljaar specifiek aan de orde komt.
Bedankt!
Zoals iedereen weet is in de meivakantie de ballenvanger vernield. De schade was behoorlijk,
maar gelukkig heeft onze voorzitter van de MR een oplossing bedacht om de ballenvanger
weer stevig op de paal te monteren. We zijn hier echt enorm blij mee! Super bedankt
nogmaals voor het herstellen van het toestel.
Yvonne
Komende dinsdagmiddag zal Yvonne tijdens haar laatste studiedag een presentatie mogen
geven in het kader van haar studie Specialist jonge kind.
We wensen haar daar heel veel succes mee! Yvonne heeft afgelopen woensdag het hele
team al even meegenomen in wat zij het afgelopen jaar allemaal heeft geleerd bij deze
intensieve opleiding en we zijn erg trots op haar, hoe zij haar kennis en kunde kan inzetten
voor onze kinderen op school.
Rapporten
Volgende week gaan de rapporten mee naar huis. Aangezien een aantal groepen op vrijdag
meedoen aan de modderdag zullen deze groepen al op donderdag het rapport meekrijgen.

OV
Herinnering
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Nieuws OV (oudervereniging)
Wij zoeken op zeer korte termijn een penningmeester voor de OV.
Onze penningmeester stopt na 4 jaar. Zij wil tot na de zomervakantie ondersteuning bieden
en stopt na de kascontrole in november. Zonder penningmeester is er geen
oudervereniging!!!!
Lijkt het je leuk, dan is het nu de tijd om te reageren. Zo kun je een aantal keren mee kijken
en ervaren hoe het is.
Wat verwachten wij van een penningmeester?





1 keer per maand bij de OV vergadering aanwezig zijn
financiële taken (declaraties doen, vrijwillige ouderbijdrage enz.)
1 keer per jaar een financieel verslag maken na de kascontrole.

Meedoen met de verdere OV taken mag, maar is niet noodzakelijk!
Wil je alleen de financiële taken op je nemen dan is dat prima!

Voor de vacature van voorzitter hebben wij al een leuke aanmelding gekregen en zij heeft
ook al een keer een vergadering bijgewoond, wie het is maken we binnenkort bekend.
Verder bestaat de OV uit Gerda Bosscher (juf) als vertegenwoordiger vanuit school, Monique
van der Veen en Elske Schurer. Nu nog voorzitter Cindy Posthumus en penningmeester
Natascha Puriel.

Bij vragen en bij interesse graag mailen naar:
cindyposthumus76@gmail.com

Wil je eerst een vergadering bijwonen om te kijken hoe het gaat, dan ben je altijd welkom.
Meld je dan aan bij bovenstaand mailadres!!
Groeten Cindy Posthumus (voorzitter oudervereniging)

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Op woensdag 3 juli vier ik mijn verjaardag met de groep. De kinderen mogen deze dag verkleed op
school komen. Het spaarvarken komt in de klas. Wie dat wil, kan hierin een donatie doen voor het
goede doel (Stichting Hoormij).
Juf Yvonne
Groep 1 en 1 / 2
Schoonmaakavond

Op maandag 8 juli van 18.30 tot 20.30 uur willen we graag, met
zoveel mogelijk ouders, de beide kleuterlokalen schoonmaken.
Wij zorgen voor de koffie met iets lekkers erbij. Wie staat ons bij
met emmer en sop?????? U kunt zich opgeven bij Yvonne of Yda
(mag ook via de mail), of uw naam invullen op de lijst die bij de
deur van de lokalen hangt.
Modderdag / speelgoeddag
Iedere vrijdag mag er speelgoed worden meegenomen. Op vrijdag 28 juni kan er alleen
water- of modderspeelgoed meegenomen worden. Het andere speelgoed is niet handig, in
verband met de Modderdag.

Groep 1 / 2
100-dagen feestje
Op vrijdag 28 juni vieren wij in onze groep het 100 dagen feestje. Op die dag gaan we , van 8.30 tot
10.00 uur, verschillende spelletjes doen die in het teken van 100 staan.
Juf Yda

Groep 1 t/m 4
Modderdag 2019
Op vrijdag 28 juni 2019 is het Modderdag! Als het buiten warm genoeg is, doen wij hieraan
mee met groep 1, 1-2, 3 en 4. Nadere informatie volgt!
Groep 4
Ik ben de laatste schooldag jarig, maar omdat we dan al een leuke activiteit gaan doen, vier ik mijn
verjaardag op woensdag 3 juli met de klas. Als de kinderen het leuk vinden om verkleed te komen
dan mag dit. Het spaarvarken komt in de klas. Wie dat wil, kan hierin een donatie doen voor het
goede doel (Stichting Hoormij).
Juf Anja
Groep 5 en 6
Geplande activiteiten
Schoolreis
Dinsdag 25 juni gaan we op schoolreis naar Drouwenerzand, samen met groep 5.
Verdere informatie heeft u ondertussen gekregen. Denkt u eraan uw zoon/dochter goed in te
smeren en kleding aan te trekken dat beschermend is tegen de zon. Denk hierbij ook aan een pet of
hoedje. Het zal een warme dag worden. Er is de gehele dag voldoende drinken beschikbaar. Heeft u
het er ook nog even over met uw zoon/dochter dat hij/zij ook echt drinken gaat halen gedurende de
dag. De begeleiding zal erop toe zien dat de kinderen voldoende drinken en zal hen geregeld
verwijzen naar het drinkpunt. U kunt ook een nat washandje meegeven in een plastic zakje, zodat dat
kan zorgen voor wat verkoeling op deze dag.
In het pretpark zijn er meerdere gedeelten waar schaduw is. Daarnaast zijn er ook waterfonteinen
die kunnen zorgen voor verkoeling. Denk ook aan een extra shirt om mee te nemen.

Generale repetitie musical
Woensdag 26 juni gaan we ‘s morgens naar de generale repetitie kijken van de musical van groep 8.
Dit zal plaatsvinden in het Openluchttheater. Aangezien ook deze dag erg warm zal worden, raden
we u aan uw zoon/dochter thuis in te smeren en een pet of hoedje mee te geven. Ook mag er een
fles water meegenomen worden.
Huiswerk
Groep 6
Geschiedenis

Thema 6.3
maandag 24 juni

EXTERNEN

VVE Thuis
In het eerste jaar worden de belangrijkste bouwstenen gelegd voor de ontwikkeling van uw kind.
Ouders spelen hierbij een grote rol. De manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft veel
invloed op de ontwikkeling. Uw kind kan spelenderwijs veel van u leren. VVE Thuis helpt daarbij.
kleuters
Leerlingen van groep 1 en 2 worden op een speelse manier uitgedaagd de wereld om hen heen te
ontdekken. Kinderen werken in thema’s waarbij kinderen een aantal weken lang activiteiten, liedjes
en boekjes aangeboden krijgen die passen bij dat thema. Het programma VVE Thuis sluit hierbij aan.
Ouderbijeenkomsten
VVE Thuis is bedoeld voor kleuters vanaf 4 jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten voor ouders per
schooljaar. Tijdens deze ouderbijeenkomsten ontvangt u een themaboekje passend bij het thema
waar uw kleuter op school mee bezig is. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die
passen bij het thema van school, zal uw kind nieuwe woorden sneller onthouden en leren toepassen.
Materialen
Tijdens de ouderbijeenkomst wordt verteld over het thema in de kleutergroep. U hoort welke
activiteiten uw kind doet op school en bijvoorbeeld welke liedjes er gezongen worden. Daarnaast
worden de activiteiten van VVE Thuis besproken door een medewerker van Scala. U ontvangt
materialen die u nodig heeft bij het uitvoeren van de activiteiten. Het materiaal van VVE Thuis
bestaat onder andere uit werkbladen met puzzels, praatplaten, memory en materialen die u nodig
heeft bij het uitvoeren van de activiteiten van VVE Thuis: schaar, lijm, vouwblaadjes, spelbord, e.d.
Kosten en aanmelden
Deelname aan VVE Thuis is gratis. U kunt uw kind aanmelden in overleg met de leerkracht van uw
kind/of via onderstaande contactgegevens.
Meer informatie
Op woensdag 26 juni van 8.15-9.15 is er een medewerker van Scala aanwezig op school met
voorbeeldwerkbladen van VVE Thuis. U kunt de materialen inzien en vragen stellen over het
programma. Ook zijn er folders aanwezig die u mee kunt nemen.
Contact
Voor vragen en/of aanmelding kunt u ook contact opnemen met Annewieke Stoffer, leidinggevende
bij Scala, via:
 astoffer@scala-welzijn.nl
 0516-567220
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