Riemslootnieuws 787
04-07-2019
Jaargang 18

E-mail: info@obsderiemsloot.nl
tel. nr. 0516 432090

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Bedankt!
Vanmiddag heeft Wilma van der Hoek uit naam van heel veel ouders en de school een mooi
uitje voor de fam. Groen kunnen regelen. Ze kunnen dankzij uw ingeleverde spaarkaarten
een onbezorgde dag gaan genieten in Wildlands.
Namens Saskia ontzettend bedankt voor dit gebaar en wij willen de fam. Groen heel veel
plezier toe wensen en we willen Wilma nogmaals bedanken voor dit initiatief.

Laatste schooldag
Vrijdag 12 juli is het de laatste schooldag. De leerlingen worden op deze dag om 09.30 uur
verwacht op school. Daarna zullen zij in groepjes worden verdeeld en beginnen ze aan de
vossenjacht. Deze ochtend hoeven de kinderen geen drinken en eten mee te nemen. Rond
12.20 uur zullen we groep 8 en andere schoolverlaters uitzwaaien en dan begint de
zomervakantie!
Afscheid
Komende dinsdag zullen we op school afscheid nemen van juf Beppie en juf Wia die hun
schoolloopbaan hierna gaan beëindigen. Overdag met de kinderen en ’s avonds met het
team. Ook zullen we dan afscheid nemen van Roy en Grietje, die na de vakantie niet meer op
onze school zullen werken.
Nieuwe schooljaar
Op de laatste donderdag van de zomervakantie ( 22 augustus) zult u het eerste RSN van het nieuwe
jaar ontvangen. In dit RSN zullen allemaal data en mededelingen staan voor het nieuwe schooljaar
(gymtijden, vakanties, margedagen, activiteiten etc)

Vreedzame school
In deze laatste periode hebben we gewerkt over; Wij zijn allemaal anders. In de bijlagen de
kletskaarten die horen bij dit thema.








In groep 1-2 ging het om het verkennen van de families van de leerlingen.
In groep 3 ging het over verschillen en overeenkomsten in de klas.
In groep 4 stonden verschillen en overeenkomsten tussen families centraal.
In groep 5 kwamen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod.
In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten.
In groep 7 ging het om levensbeschouwingen.
In groep 8 werd onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze
democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving
hebben georganiseerd.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
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.

OV

Nieuws Oudervereniging
Jaja……..
Dan is het zover en mogen wij jullie vertellen dat we straks een nieuwe penningmeester en een
voorzitter hebben voor de oudervereniging. Hier zijn we erg blij mee!!
Vooralsnog blijven wij (Natascha en Cindy) in de Oudervereniging ter ondersteuning, maar na de
financiële stukken (in het najaar) wordt het stokje overgedragen aan:
Hallo, Ik wil mij even voorstellen. Ik ben moeder van Duncan, Raymond en Mitchell. Binnenkort ga ik
Cindy vervangen als voorzitter van de OV. Heb er veel zin in om deze functie te gaan doen. Als team
gaan we aankomend schooljaar weer leuke dingen bedenken voor de kinderen. Groet, Alie Oldersma
Ik ben Cornelia Herder, moeder van Lindsay (groep 4) en ga mij het aankomende jaar inzetten als
penningmeester van de OV. Zodat we met ons allen kunnen zorgen, voor leuke activiteiten die de
lessen gaan afwisselen! Ik ben er van overtuigd dat de huidige ov dat kan en vind het leuk om ze
daarin te ondersteunen. M.v.g. Cornelia Herder

Namens de OV iedereen een fijne vakantie gewenst!!
Volgend jaar zullen we ons best weer doen om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren.

Groeten Natascha Puriel, Gerda Bosscher, Alie Oldersma, Cornelia Herder, Monique van der Veen,
Elske Schurer en Cindy Posthumus

EXTERNEN

Bibiotheek
Een uitnodiging van de bibliotheek vindt u in de bijlage
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