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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
We zijn weer gestart!
Alle kinderen hebben weer een eigen plekje in de klas gekregen en kennis gemaakt met de nieuwe
juf of meester. Op dit moment zijn we druk bezig met de groepsvorming en de eerste lessen staan
veel in het teken van samenwerkingsopdrachten en het vaststellen van groepsregels en afspraken.
De kinderen zijn weer enthousiast begonnen. De nieuwe leerlingen zien we al lekker meespelen op
het plein. Fijn!
Het RSN van deze week is direct een nieuwsbrief met veel informatie.
Kennismakingsgesprekken ( Bijlage)
Ook dit jaar houden we weer kennismakingsgesprekken. Deze vinden plaats op maandag
9, dinsdag 10 en donderdag 12 september. Het schema van de gesprekken is bij dit RSN
bijgevoegd. Mocht u niet kunnen op de aangewezen tijd, dan verzoeken wij u om zelf te
ruilen met een ouder. Dit wel graag even aangeven aan de leerkracht.
Tijdens het gesprek willen we deze keer dus graag meer weten over u als ouder en het
kind, dus wat verwacht u van de school, wat verwacht u van de leerkracht, wat zijn de
kwaliteiten van uw kind, waar moeten we dit jaar extra op letten etc. Zo kunnen we er met
elkaar voor zorgen dat we een goede start maken. We stellen het erg op prijs dat de
kinderen van groep 4 t/m 8 aanwezig zijn bij deze eerste kennismakingsgesprekken. Bij de
groepen 1 t/m 3 is dit niet nodig.
Formulieren mee naar huis
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen van deze week een aantal formulieren mee die
ingevuld moeten worden. (De allerjongste leerlingen van groep 1 niet, want die gegevens
zijn actueel).
Op deze formulieren kunt u de adresgegevens invullen en de telefoonnummers. Het blijkt
gedurende een schooljaar toch nog wel eens dat de gegevens niet meer juist in onze
administratie staan en dit willen we graag actualiseren.
Daarnaast is er een formulier in het kader van de AVG. Tot nu toe moest u ieder jaar een
papier invullen. Dat hoeft nu niet meer. Dit formulier wat u nu invult scannen we in en

blijft zolang u niet aangeeft dat er iets moet veranderen van toepassing. Mocht u
gedurende de schoolloopbaan van uw zoon of dochter dit wel willen aanpassen dan kan
dit door even naar juf Jeanette te gaan en dit aan te geven. Dan wordt het aangepast.
Daarnaast ontvangt u nog een brief i.v.m. medicijngebruik. Dit kan ingevuld worden,
mocht dit van toepassing zijn.
We willen graag van ieder kind afzonderlijk de gegevens hebben omdat ze aan de groep
gekoppeld worden. Dit is vooral belangrijk bij de brief die gescand moet worden in het
kader van de AVG. We ontvangen de formulieren graag zo spoedig mogelijk terug. Alvast
bedankt voor de moeite.

Luizencontrole
Komende woensdag zullen we de 1e luizencontrole weer houden. Denkt u eraan dat er
geen gel en mooie vlechten in het haar zitten? Dan is het sneller klaar. Mochten er luizen
en/of neten worden gevonden dan wordt u gebeld door school en mocht u niet bereikbaar
zijn dan krijgt u een mailtje. De ouders van de betreffende groep worden daarna ook
ingelicht dat er luizen en/of neten in de groep aanwezig zijn, met het verzoek om zelf ook
zelf extra te controleren.

Panelouders
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer graag 3 panelavonden houden. Met
een groepje ouders ( uit iedere groep het liefst 1 ouder), sparren we dan over schoolzaken.
Lijkt het u leuk om ook aan te schuiven, dan kunt u zich opgeven bij juf Jeanette via
info@obsderiemsloot.nl. De avonden waarop de panelgesprekken plaats zullen vinden
zijn: woensdag 16 oktober, woensdag 12 februari en woensdag 27 mei.
Tijden zijn van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur.

Op wielen
Ook dit jaar hebben we weer een aantal vrijdagen gepland waarbij de kinderen op wielen
mogen komen (hieronder verstaan we dat de kinderen met een skelter, rolschaatsen,
skeelers of een step) op school mogen. Het is niet de bedoeling dat ze dan met hun eigen
fiets op het schoolplein fietsen, maar echt de speelvoertuigen op wielen. Morgen is de
eerste wielen dag van dit schooljaar.

ANWB Streetwise komt volgende week op bezoek!!

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 6 september naar onze school te
komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma
voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend
naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde
lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare
auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:


Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje.



Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.



Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de
remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.



Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

De Vreedzame school en BLP
Deze eerste weken van het schooljaar staan zoals u al heeft kunnen lezen in het teken van
groepsvorming. Hier sluiten de lessen van De vreedzame school en onze leerspier van BLP
heel goed bij aan.

Met BLP staan we stil bij de leerspier Interactie en die gaat vooral over goed kunnen
samenwerken, kunnen luisteren naar en ander, interesse tonen, empathisch kunnen zijn,
maar ook door samen dingen te doen, andere gewoontes op kunnen pakken en die
imiteren, of weten bij welke dingen je iemand anders nodig hebt of wanneer je best iets
zelf op kunt lossen.

Alle groepen van de school starten met
de lessen uit Blok1 van de Vreedzame school. Tijdens dit blok staat het samen werken aan
een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken
leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over het

ordelijk houden van de klas. Elke groep maakt de klassenafspraken. Deze zijn zichtbaar in
elk lokaal.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft
dat hij/zij erbij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar
waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige,
positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen
iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is
een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er
bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen
respect moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste drie weken bijna
iedere dag een Vreedzame Schoolles.
Stagiaires
Ook dit schooljaar zullen wij weer een aantal stagiaires op onze school verwelkomen. 3 zijn
zelfs deze week al meteen gestart!
Yfke de Klein loopt stage als 2e jaars onderwijsassistent bij Yda in groep 1. Zij zal op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op school zijn.
Gerke Rozema is ook een 2e jaars en loopt stage in groep 5 bij juf Elbrich. Daarnaast is
Maaike Jongsma eerst nog een paar weken bij groep 7.
Over een paar weken zullen we ook twee 1e jaars studenten op school krijgen. Zij lopen op
dinsdag stage en af en toe een stageweek. Deze studenten komen in groep 2 en groep 7.
Vanaf februari zullen we een LIO stagiair krijgen die gaat afstuderen. Zij zal in groep 4 haar
LIO stage doen.

Aangeboden
We hebben nog een aantal stoelen en tafels op school staan die weg mogen. Mocht u
belang hebben of iemand weten die hier belang bij heeft, dan mag u contact opnemen
met juf Jeanette. Ook is er nog een bureaulade. Ook die mag opgehaald worden. Wie het
eerst komt….

Nieuw visie ontwerp
In een eerder RSN hebben we hulp gevraagd van ouders voor het vormgeven van onze visie. Geert
Oosterloo ( vader van Tess en Nikki) heeft aangeboden ons te helpen en heeft echt een prachtig
ontwerp gemaakt voor onze school om onze visie goed weer te geven. Zodra deze klaar is willen we
hem heel graag met u delen. Wij zijn in ieder geval enorm enthousiast erover.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

.

VVE Thuis, groep 1 en 2.
Dit schooljaar geeft Scala 8 gratis bijeenkomsten bij ons op school onder schooltijd. In deze
bijeenkomsten wordt informatie gegeven over het thema waar in groep 1 en 2 over gewerkt wordt
en hoe u hier thuis op een speelse manier op in kan spelen en naar kan vragen. Op deze manier kan u
uw kind extra stimuleren en leert het nog meer.
Wij horen graag wie interesse heeft om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Dit kunt u
doorgeven aan juf Yda of juf Yvonne.

Badminton groep 6,7 en 8
Op woensdag 4 september gaan de kinderen uit groep 6, 7 en 8 een badminton clinic volgen. Deze
clinic wordt in de sporthal in Appelscha gegeven. We gaan hier op de fiets naartoe. De kinderen zijn
op deze dag hun fiets en gymkleren nodig.
Streetwise groep 7,8
Op vrijdag 6 september gaan de kinderen uit groep 7 en 8 een les volgen vanuit Streetwise. Ze zijn
hiervoor hun fiets nodig.
Oproep contactouder
Voor de combinatiegroep 2/3 zijn we nog op zoek naar een contactouder.
De andere groepen zijn inmiddels allemaal voorzien van een contactouder.
Lijkt het u leuk, dan kunt u zich aanmelden via mijn mailadres g.bosscher@obsderiemsloot.nl
Het mag natuurlijk ook persoonlijk, ik ben elke ochtend in deze groep (behalve vrijdags).
Als u eerst wat meer informatie wilt, dan kan dat ook via mij, maar dat mag ook via iemand die al
contactouder is.

EXTERNEN
Typediploma
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen een informatiefolder mee over typeles
In deze tijd is het heel fijn wanneer een leerling al vroegtijdig het toetsenbord beheerst. Ze leren om
snel, foutloos en goed te typen. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u de informatiefolder
ingevuld inleveren bij de leerkracht.

Volksloop Ooststellingwerf
Op vrijdagavond 30 augustus 2019 wordt de volksloop voor de derde keer gehouden!
Dit keer wordt er gewandeld en hardgelopen van Oosterwolde naar Appelscha.
De jeugd loopt in Appelscha.
De sportiefste school kan een grote beker winnen! (zie bijlage).
Dit is de school (in verhouding tot het aantal leerlingen) waarvan de meeste kinderen meedoen aan
de Volksloop.

Kinderen kiezen de president van Vrijstaat de Stellingen op festival in Appelscha

Misschien herinnert u zich dat wij als muzikanten samen met de verhalenverteller Frank
Spijkers in mei 2017 een voorstelling hebben gegeven op uw school over de geschiedenis van
de Stellingwerven welk gebied in de Middeleeuwen een Vrijstaat was. Op 1 april 2017 hebben
we die Vrijstaat opnieuw opgericht en tijdens ons Stellingen Festival in september 2017
hebben de kinderen toen de eerste president van de Vrijstaat gekozen.

Volgens de grondwet van Vrijstaat de Stellingen moet de huidige president nu aftreden en zal
er dus een nieuwe president gekozen gaan worden. En natuurlijk is dat dan ook weer een dier,
woonachtig is in de Stellingwerven.

Tijdens het Stellingen Festival van 14 en 15 september op de Boerestreek in Appelscha zal de
verkiezing plaatsvinden. De drie nieuwe presidentskandidaten, de Stellingen, zijn uitgekozen
door de bewoners van OlmenEs: Sahra het paard, Gerbrig het kalf en Mieke de geit zijn
genomineerd voor het presidentschap. Eén van hen zal de plaats innemen van de huidige
president Tjibbe de kat, die op het festival van 2017 de meeste stemmen kreeg. Dus alle
kinderen die mee willen doen met de verkiezingen worden opgeroepen om op zaterdag 14
september om 15.00 uur zich te verzamelen bij de muziekkoepel.
En er is nog veel meer te doen dat weekend op de Boerestreek: ridderspelen, boogschieten,
kinderprogramma's, muziek. Je mag pottenbakken, smeden, spinnen en nog veel meer, alles
in middeleeuwse sfeer. Er lopen rare snuiters rond: bedelaars, jongleurs, vuurspuwers. De
herderin loopt rond met haar schapen en u kunt kennis maken met de muziek- en dansgroep
van de Vrijstaat: het Vrijstatig Volkje. Kom vooral even kijken, de toegang is GRATIS!
Voor meer informatie en de programmering: zie www.vrijstaatdestellingen.nl
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