Riemslootnieuws 788
11-07-2019
Jaargang 18

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

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Afscheid juf Beppie en juf Wia
Afgelopen dinsdag hebben we met de school afscheid genomen van Beppie en van Wia. Zij
zullen straks lekker gaan genieten van hun vrije tijd. We hebben met de kinderen de beide
juffen samen met hun mannen feestelijk onthaald en daarna werd er in de beide groepen
heerlijk genoten van een lekker ontbijtje, verzorgd door de contactouders. Met de hele
school hebben we een afscheidslied voor de beide juffen gezongen, hebben we cadeaus
overhandigd en hebben er nog ouders afscheid genomen. Samen met de juffen hebben de
kinderen de dag feestelijk afgesloten.
’s Middags hebben we met het team een golfclinic gedaan en daarna hebben we gezellig
met elkaar gegeten. Daarbij hebben we met het hele team ook nog even stilgestaan bij het
afscheid van de beide juffen en bij het vertrek van Roy en Grietje die ook na de vakantie niet
meer terug zullen komen. Ook hun wensen we natuurlijk veel succes.

Afscheid groep 8
Niet alleen van de juffen en meester nemen we afscheid, maar ook van een hele grote groep
8 en een deel van de ouders. Voor hun zit deze basisschooltijd er op. We hebben ze
gedurende de tijd dat ze bij ons op school hebben gezeten enorm zien groeien en we zijn er
trots op dat ze allemaal met goed gevolg naar het Voortgezet onderwijs gaan. Het
Stellingwerfcollege wordt straks door 27 kinderen bezocht, maar ook het Terra College in
Assen en het Nassau College in Beilen worden vervolgscholen.
Van de leerlingen van groep 8 heeft de school een prachtig aandenken gekregen in de vorm
van een klok die we in de teamkamer kunnen hangen. We zijn hier echt enorm blij mee als
team.

Enorm bedankt hiervoor! We hebben jullie al die jaren met heel veel plezier les gegeven en
wensen jullie ontzettend veel succes op het vervolgonderwijs!

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.
Kinderen die dat willen, mogen verkleed komen. Rond 12.20 uur zullen we groep 8 en
andere schoolverlaters uitzwaaien en dan begint de zomervakantie!

Spaarvarken
Vanmorgen hebben we de mooie opbrengst van de meester en juffendag mogen aanbieden
aan ons goede doel van dit schooljaar.
Dit jaar hebben we als goede doel Stichting Hoormij geld gekozen. 2 leerlingen bij ons op
school hebben gehoorproblemen en hier wilden we graag aandacht voor. De kinderen
hebben bij elkaar het mooie bedrag van maar liefst € 380,45 geschonken.
Vanmorgen hebben Simon en Madelief de cheque mogen overhandigen aan Ina Hofstee
(zelf ook slechthorend). De stichting Hoormij was enorm blij verrast met deze gift en wil dan
ook iedereen enorm bedanken.

Appeltjes van de Riemsloot
Tja, en dan willen we ook nog even terugblikken op het afgelopen schooljaar. Vanuit de
panelgesprekken kwam het voorstel om in het RSN nog even stil te staan bij een paar mooie
momenten van het afgelopen schooljaar.
September: In september starten we met maar liefst 5 nieuwe gezichten op De Riemsloot.
Meester Geert, Juf Ingrid, Juf Mieke, Meester Pieter en Meester Roy.
In deze maand hebben we ook voor het eerst kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders
en kinderen. Dit was erg succesvol en zal ook in de komende jaren een vervolg krijgen.
Een aantal teamleden volgde een training voor Lego We Do en dit was zo geslaagd, dat we
het afgelopen jaar in meerdere groepen hebben kunnen werken met Lego We Do.
Groep 8 deed weer mee met de jaarlijkse Comprix sportdag.
Oktober: De Kinderboekenweek werd feestelijk geopend door het naspelen van het

prentenboek
Er werden weer gastlessen gym gegeven door meester Frits voor de kinderen en we hielden
de Voorleeswedstrijd, waarbij Deano deze wedstrijd won. Merijn werd aangewezen om onze
school te vertegenwoordigen bij de regionale finale.
November
2 leerlingen uit groep 7 gingen een vlog maken over de school om tijdens de audit te laten
zien. Dit werd een enorm succes! Ook de audit ging goed. We konden laten zien wat we op
dit moment allemaal op school aan het doen zijn en waar we de komende tijd aan gaan
werken.
Er werd in groep 5 en 6 gestart met de Dance Battle.
December
Natuurlijk bracht Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoekje aan onze school. Ondertussen
werden in alle groepen ook lessen djembee en boomwhackers gegeven. In groep 5 startte
een echt muziekproject met blaasinstrumenten. Groep 8 ging op bezoek bij NEMO. Op 19
december was de finale van de dancebattle en ook dit jaar werd de Riemsloot opnieuw
kampioen. Ook het traditionele kerstdiner ontbrak deze maand niet.
Januari
Januari is de maand van de Cito toetsen. Ook nu weer probeerden alle kinderen hun uiterste
best te doen, om te laten zien dat ze de afgelopen tijd weer gegroeid waren in hun
vaardigheden.
In januari zijn we ook gestart met DBOs waardoor we de komende 3 jaar heel veel gaan
inzetten op goed leesonderwijs en leesmotivatie samen met de bibliotheek.
februari
Februari was de maand dat juf Janneke trouwde en de kleuters volop met het thema
trouwen aan de slag gingen. Merijn won de voorleesfinale en mocht door naar de provinciale
ronde. Echt top gedaan!
In februari zijn er studenten van het Friesland College geweest om in groepen te helpen met
lessen programmeren.

Maart
In maart ging groep 7 samen met De Mandebrink naar Oyfo in Hengelo en stond de hele dag
in het teken van wetenschap en techniek. Er waren culturele activiteiten en De Veerkieker
ging van start. In elke groep werd wel een excursie of een gastles verzorgd in het kader van
erfgoededucatie.
April
De OV regelde weer een geslaagd uitje met eieren zoeken op de zandvlakte. Groep 5 kon
aan alle ouders laten horen hoe ze de afgelopen weken hadden geoefend met het bespelen
van hun blaasinstrumenten. De groepen 7 en 8 gingen op schoolkamp. Ook was er weer het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi.
In groep 1 kwamen Grietje en Mirjam extra ondersteunen omdat er zo ontzettend veel
nieuwe kleuters bij waren gekomen. Dit was erg fijn.
Mei
Het schoolkorfbaltoernooi werd gehouden en de kinderen van groep 8 gingen met drones
aan de slag.
Groep 4 ging speurneuzen in de bibliotheek, groep 1 en 2 gingen lekker op schoolreis.
Juni
In juni stonden opnieuw de Cito toetsen centraal, maar daarnaast waren er nog genoeg
andere activiteiten waar de kinderen veel van hebben opgestoken en van hebben genoten.
Zo gingen groep 5 en 6 nog op schoolreis en de musical van groep 8 werd een groot succes
in het openluchttheater.
Juli
De laatste loodjes en afscheid voor een aantal juffen en een meester en natuurlijk groep 8.
Bedankje
Natuurlijk kan een laatste RSN niet zonder een oprecht bedankje richting alle ouders die op
welke manier dan ook iets hebben gedaan voor de school! Zonder jullie hulp kunnen wij niet
datgene doen, wat nu wel mogelijk is. We zijn jullie daar echt enorm dankbaar voor!
Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken en we willen ook niemand vergeten,
dus bij deze....voor iedereen die ook dit jaar weer wat heeft gedaan voor school en om alvast
wat in de vakantiesfeer te komen:

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).

Voor nu eerst dit laatste RSN van dit schooljaar. We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie
toe en hopen elkaar na de zomervakantie weer te treffen op maandag 26 augustus.
Aan de ouders van groep 8 die we niet meer zien; enorm bedankt voor het vertrouwen en de
samenwerking in de afgelopen jaren. We wensen jullie ook alle goeds toe op de vervolgscholen met
jullie kinderen.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Voor groep 1 t/m 4: Leesluikjes
Op www.zwijsen.nl kunt u zich gratis aanmelden voor Leesluikjes. (Ga naar de site en klik op spellen.)
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen in groep 1 t/m 4 elke dag een nieuw leesluikje openen
met een leuke, verrassende leesactiviteit zoals een spelletje, lees- of luisterfragment. Zo blijft uw
kind tijdens de vakantie op een speelse manier bezig met letters, woorden en lezen. Aanrader!
Voor groep 1 en 2: VVE Thuis
VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van drie tot zes jaar. De eerste jaren zijn heel
belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. De manier waarop u met ze speelt en praat, is van grote
invloed. Als u het leuk vindt, kan u de bijeenkomsten van VVE Thuis bijwonen. Dit is acht keer per
jaar. Hierin krijgt u informatie en materialen om activiteiten met uw kind te doen die passen bij het

thema waar uw kind op school mee bezig is. Zo leert uw kind nog meer!
Als u interesse heeft in VVE Thuis, kan u dit doorgeven aan Yda, Mieke, Annette, Yvonne of Janneke.
Op school is een folder aanwezig en een voorbeeldmap met activiteiten over een thema.
EXTERNEN
Op maandag 15 juli kunnen kinderen meedoen met de zomer vis karavaan.
Je bent welkom tussen 10 en 16 uur aan de Vaart Noordzijde 128-129.
Je kunt zelf vissen, je eigen vis herkennen, met vrienden op de foto. Kom ook gezellig meedoen!
Meld je aan op www.stekkie.nl
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