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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Staking op 6 november

Zoals u al heeft vernomen uit het nieuws staat er op 6 november een staking voor het onderwijs
gepland. Ook onze school is solidair met de andere stakers. Wij zullen op 6 november dus onze
school dicht houden.

Waarom staken we?
Het is erop of eronder. Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een
noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs.
Dit als eerste stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Maar tijdens
de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet niets extra
wil investeren in onderwijs. We hebben de investeringen echter keihard nodig om
het lerarentekort aan te pakken.
We hebben de MR van onze plannen op de hoogte gebracht.
Publiekscollege

Op dinsdag 5 november is er in Wolvega een zeer interessante avond over opvoeden en internet.
Deze avond wordt georganiseerd door Comprix en het Terra College Wolvega.

Uitnodiging Publiekscollege ‘Hoezo, geen wifi??’
Opvoeden in tijden van internet Smartphones, sociale media en games: onze kinderen zijn er maar
druk mee. Veel contact vindt online plaats en ze maken er van alles mee. Als ouder kun je niet meer
met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Moet je je kind nu wel of juist niet controleren?
Wel of niet verbieden dat ze met hun mobiel gaan slapen? En wat doe je als er iets misgaat?
Tijdens het Publiekscollege neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd &
Media, ons mee in de wereld van jongeren op internet. U krijgt een goede indruk van wat de meeste
kinderen online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt
Evelyn handvatten aan hoe u als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt.
Zoals gedoe in de WhatsApp groep, huiswerk dat in de knel komt of op tijd stoppen met gamen.
U kunt rekenen op een onderhoudende en interactieve bijeenkomst. De insteek is positief en u krijgt
praktische tips om uw kind te begeleiden bij (online) mediagebruik.
Wie, waar, wanneer?
Wie: Evelyn Verburgh
Waar: Terra Wolvega Paulus Potterstraat 33, Wolvega
Wanneer: Dinsdag 5 november 2019
Tijden: 19.45 uur – inloop 20.00 uur – welkom
21.00 uur – afsluitend drankje
Kosten: Geen
Deze avond wilt u toch niet missen? Schrijf u nu in en wees verzekerd van deelname!
Aanmelden kan tot 1 november via: t.devries-boezerooij@terra.nl of bianka.vdberg@comprix.nl Tot
ziens op dinsdag 5 november op het Publiekscollege!
Panelgesprekken
Gisteravond hebben we de eerste panelgesprekken gehouden.
Maar liefst 8 ouders waren hierbij vertegenwoordigd. Dat is heel fijn.
We hebben vooral gebrainstormd over onderwerpen waar we het in de volgende bijeenkomsten
over kunnen hebben.
_ Ouderportaal
-Communicatie naar ouders wanneer er iets gebeurd is met hun kind
-Vrijwilligers proberen te vinden voor klussen en het plein
-schoonmaak

De leerlingenraad
Afgelopen woensdag hebben we de eerste leerlingenraad vergadering gehad. Er is een voorzitter en
een notulist gekozen. Mark opende de vergadering en vroeg of er mededelingen waren. Jelka en
Simon hadden een idee gekregen uit groep zeven. Dit ging over plaatjes op de wc’s. Hier hebben we
over gesproken en komen we nog een keer op terug. Daarna hebben we gekeken naar nieuwe
school shirts. We hebben voorbeelden bekeken en onze voorkeur uitgesproken.
We hebben ook gekeken naar foto’s voor op de muur in het Slootje. In kleine groepjes hebben we
een top drie gekozen.
Na de rondvraag heeft Mark de vergadering gesloten. Anouk heeft notulen gemaakt en deelt deze uit
aan elke groep.
De volgende vergadering is 31 oktober.
Margedag
Vrijdag 18 oktober zijn alle kinderen vrij.
Op 8 november zijn de kinderen uit groep 1,2 en 3 vrij.
Schilder
In de herfstvakantie zal de schilder in school aan de slag gaan om de wanden in de gangen en het
Slootje onder handen te nemen.
Fijne herfstvakantie

Het team van obs De Riemsloot wenst iedereen een hele fijne herfstvakantie en we zien elkaar weer
op maandag 28 oktober!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Nieuw thema: kabouters.
Vanaf 14 oktober is ons nieuwe thema begonnen: ‘Kabouters in de herfst’. Voor dit thema zoeken we
nog een aantal dingen:
- boomstammetjes om te gebruiken als tafel en krukjes in het kabouterhuisje;

- puntmutsen en kabouter-verkleedkleding;
- kabouterpoppetjes (vb. van David de Kabouter) voor verschillende rekenactiviteiten.
Als u deze spullen nog thuis heeft en er niets meer mee doet, dan zou u ons er een groot plezier mee
doen!
Groep 6
Dinsdag 29 oktober controledictee blok 2 spelling.
Woensdag 30 oktober topografie Friesland.
Groep 7
Activiteit Stellinghaven
Op woensdag 30 oktober en woensdag 20 november gaan de kinderen van groep 7 naar
Stellinghaven voor een muzikale activiteit samen met de bewoners daar. Op 30 oktober gaat de ene
helft van de klas naar Stellinghaven en op 20 november de andere helft. Bianca zal de groep draaien
die op school blijft. We gaan hier op de fiets naartoe.
Feest!
Op vrijdag 1 november viert juf Gillian haar verjaardag in groep 7. Op deze dag zal het spaarvarken in
de klas staan. De leerlingenraad zal aan de slag gaan met het uitkiezen van een goed doel. Zodra dit
bekend is zal dit in het Riemslootnieuws komen te staan.
NIEUWS VAN EXTERNEN

Uitleg leesniveaus
Om te weten welke boekjes kinderen kunnen lezen, is het AVI-systeem handig. Maar hoe
werkt dit precies en wat betekenen de letters? Een korte uitleg:
Hieronder staan de eerste vier leesniveaus. Dit zou een kind ongeveer moeten kunnen lezen
in de bijbehorende groep en periode van het jaar:
Starten met lezen – (S): De woorden van de tekst bestaan uit één lettergreep. Er zijn alleen
woorden gebruikt die klankzuiver zijn, je hoort dus wat je leest.
Midden groep 3 – (M3): De woorden van de tekst bestaan uit één lettergreep, maar de
woorden mogen nu ook niet-klankzuiver zijn, je hoort hierbij iets anders dan je leest zoals de
woorden beer (je leest beer, maar hoort bir).
Eind groep 3 – (E3): De woorden van de tekst zijn één- en tweelettergrepig.
Midden groep 4 – (M4): De woorden van de tekst bestaan vooral uit een- en
tweelettergrepige woorden. Daarnaast worden er ook woorden met drie lettergrepen
geïntroduceerd.
Hierna vind je de boeken bij de A-leesboeken voor kinderen van ongeveer 6 tot 9 jaar, de Bleesboeken voor kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar
Vraag de leerkracht welk leesniveau uw kind leest, de bibliotheek kan u daarna verder helpen.
Let echter niet alleen op het AVI-niveau, het leesplezier is het belangrijkst. Ziet je kind een
boek dat niet het juiste AVI niveau heeft, maar dat hij/zij toch graag wil lezen omdat het leuk
is, laat het kind zijn gang gaan.
Een handig hulpmiddel, om te kijken of het boek niet te moeilijk is, is de Vijf vinger test.

1. Het kind kiest hierbij een pagina uit het boek en leest deze stil voor zichzelf
2. Als het gaat lezen houdt het vijf vingers omhoog.
3.

Wanneer het kind een woord tegenkomt dat het met moeite kan lezen, doet het een
vinger naar beneden.

4. Als voor het einde van de bladzijde alle vingers naar beneden zijn, is het boek
waarschijnlijk nog te moeilijk voor het kind.
Boekentips:

Open dag Thialf
Op zaterdag 19 oktober kunnen uit groep 5 t/m 8 gratis meedoen met de 'open dag activiteiten' in
Thialf te Heerenveen. Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven bij één van onderstaande
verenigingen
IJsvereniging "de Oefening"

Elsloo

dhr M Brouwer

martinjakelien@home.nl

Ijsver.'De Eendracht'

Oosterwolde

dhr F.Foppes

f.foppes@kpnmail.nl

Skeelerver 'De Draai'

Haulerwijk

Dhr.M.Dijkstra

micheldijkstra1986@gmail.com
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18
19
20
Yda afwezig, Alle kinderen Start
Karin vervangt vrij (
herfstvakantie
margedag)

21

22

23

28
Groep 2 GGD

29

04
Janneke afwezig,
Yvonne vervangt

05
GGD groep 2
leerlingen

24

25

26

30
31
Groep 8 op
Geert op
bezoek bij SWC cursus

01

02
03
Gillian en
Jeanette jarig

06
Stakingsdag
Geen les

08
Margedag
groep 1,2,3

09

10

07
Mariska
vervangt
Elbrich

Deze week
Groep 4
normeringsonderzoek oudheidkamer
groep 8
Wolvega

11
Sint Maarten

18
Deze week
Drempelonderzoek
groep 8
MR/OV
jaarvergadering
Yvonne vervangt
Janneke

Bianca
vervangt
Geert

Publiekscollege
12
13
Start Dance
Battle groep 6

19
Geobattle
groep 8

27

20
MO Jeanette
Tanja Ingrid
vervangt Anja
Dance Battle
groep 6

14
Voorleeswedstrijd
finale

15

16

17

21

22
23
Dance Battle
groep 5

24

