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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

De (nationale) voorleeswedstrijd
Vanmiddag hebben we de voorleeswedstrijd gehouden. Het werd een spannende strijd tussen,
Nora, Eline, Eva, Sara en Jurre. Wat lazen ze allemaal goed zeg! De jury was erg te spreken over het
hoge niveau van de kinderen. Na lang beraad besloot de jury (bestaande uit meester Jelle, Linda
Nijenhuis en Femmie de Vries), dat Eva ( groep 8) de winnaar van de school is geworden en dat zijn
De Riemsloot mag vertegenwoordigen tijdens de regionale voorrondes in de bibliotheek later dit
schooljaar. Gefeliciteerd allemaal! Foto’s volgen nog.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Sinterklaas in groep 1 t/m 4
Morgen ontvangen alle ouders van groep 1 t/m 4 een mail met informatie over het sinterklaasfeest.
Groep 5
Donderdag 21 november dictee spelling blok 3.
Groep 6
Donderdag 21 november toets natuniek thema 1.
Maandag 25 november dictee spelling blok 3.

Sinterklaas in groep 5 t/m 8 – surprise met gedicht
Op donderdag 5 december vieren we Sinterklaas. Hoewel de goedheiligman niet meer in de
groepen 5 tot en met 8 op bezoek komt, gaat het ook daar een gezellig feest worden.
Donderdag 21 november gaan de kinderen in groep 5 t/m 8 lootjes trekken. Voor € 4,00
kopen ze een cadeautje. Bij dit cadeautje hoort een surprise en een zelfgemaakt gedicht.
Kinderen die een gedicht maken moeilijk vinden mogen ook een leuk verhaaltje schrijven
passende bij het kind.

Het woord ‘surprise’ zegt het eigenlijk al. Voor wie het cadeautje is, blijft een verrassing.
In de groepen wordt uitgelegd wat er van de kinderen verwacht wordt. Wanneer ze er echt
niet uitkomen, kunnen ze altijd de leerkracht vragen om hen op weg te helpen.
Wij verwachten dat alle kinderen op 5 december, misschien met wat ondersteuning van
ouders, een leuke surprise krijgen met een passend gedicht.
De kinderen kunnen als ze ‘s morgens op school komen hun surprise in hun eigen klas
brengen. Wanneer we allemaal in de klas zijn loopt elke groep met hun desbetreffende
leerkracht langs de verschillende bovenbouwgroepen om alle surprises even te kunnen
bekijken. Daarna gaat iedereen weer naar hun eigen klas om de surprises uit te pakken.
OV/MR
Afgelopen woensdag hebben we de gezamenlijke OV/MR vergadering gehouden. Hierin hebben we
elkaar weer op de hoogte gebracht van de zaken waar de OV en de MR het afgelopen jaar mee bezig
zijn geweest.
Hierbij hebben we tevens afscheid genomen van Cindy en Natascha die allebei jarenlang verbonden
zijn geweest aan de OV. Cindy als voorzitster en Natascha als penningmeester. Twee belangrijke
taken binnen de OV. Beide moeders willen we ook via deze weg nogmaals heel erg hartelijk
dankzeggen voor al die jaren dat ze zich zo hebben ingezet voor de school.

De financiële stukken zijn uitgebreid besproken en de kascommissie heeft aangegeven dat het er
goed uitziet. Er is tijdens de vergadering van de MR/OV decharge verleend aan de penningmeester
voor het financieel verslag.
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