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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Afscheid van juf Annette
Op woensdag 29 januari komt Annette nog op school om afscheid te nemen van haar groep en van
school. Haar afscheid kwam natuurlijk heel onverwacht en snel en we willen hier als school nog wel
even bij stilstaan.
We willen ook ouders de gelegenheid bieden om haar nog even een hand te kunnen schudden en
daarom zijn ouders die dit graag willen van harte welkom op 29 januari om 12.15 uur om in het
lokaal van groep 2/3 Annette even de hand te schudden.

Margedag
Op 31 januari gaat de margedag voor groep 1, 2 en 3 wel door zoals al eerder bekend was. Dus 31
januari hebben de kinderen van groep 1 t/m 3 WEL vrij.

Om toch aandacht te vragen voor het lerarentekort willen wij op donderdag 30 januari de school
openstellen voor mensen die serieus een toekomst overwegen in het onderwijs en een kijkje willen
nemen in school om te zien hoe mooi het vak is en wat er allemaal bij komt kijken. Vanaf 10.30 is er
de mogelijkheid om samen met Jeanette in gesprek te gaan over het mooie beroep leerkracht en wat
hierbij komt kijken en zal zij met u door de school lopen om een kijkje te nemen in de groepen.
Mocht u dit serieus iets lijken, of kent u mensen die hier belangstelling voor zouden kunnen hebben,
dan kunt u dit doorgeven via info@obsderiemsloot.nl

Vervanging voor juf Mariska
Juf Mariska gaat de komende weken minder werken. Er is met de bedrijfsarts afgesproken dat ze
tijdelijk 2 uur per dag op school komt. Ze werkt dus van 8.30 tot 10.30 uur. Op maandag, dinsdag en
donderdag hebben wij hier een vervanger voor weten te vinden. Eelkje Visser uit Noordwolde zal dan

op school komen en de taken van Mariska overnemen. Hierdoor kan de extra ondersteuning wel
doorgaan. Natuurlijk hopen we dat Mariska ook weer snel opknapt en weer meer uren kan draaien
op school.
Vreedzame school blok 4 en kletskaarten
Blok 3 is alweer bijna afgerond en daarna gaan we starten met blok 4 !
In blok 3 lag het accent vooral op het doel dat: De kinderen belangrijke communicatieve
vaardigheden leren, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.
In de bijlagen zitten ook de kletskaarten van dit blok, zodat u thuis ook nog eens kunt praten met uw
kind over deze punten. Ondertussen gaan wij door met het volgende blok:

We hebben hart voor elkaar!
Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.
De lessen zijn gericht op:













Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
Het herkennen en benoemen van gevoelens.
Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee
omgaat.
Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt

Leerlingenraad
We hebben weer een bijeenkomst van de leerlingenraad gehad. Groep 5 was daarbij helaas afwezig.
Er is een muurposter voor het slootje gekozen en die komt binnenkort op de muur. De ov is bezig met
de nieuwe schoolshirts. Het goede doel is gekozen en het wordt het longfonds.
De school is mooi geworden, door de nieuwe deurmat gaat de deur van groep 6 wat lastiger open.
We hebben het weer over de wc bordjes gehad. Het taalgebruik moest netjes zijn en ook geschikt
voor jongere kinderen. En het moet positief zijn. De tekst die erop komt te staan is: zittend op de wc
valt best mee! En er komen bordjes te hangen dat je de wc netjes en schoon achter moet laten. De
kinderen hadden het idee om een luchtverfrisser op te hangen.

Rapportgesprekken
U ontvangt eind volgende week het schema voor de rapportgesprekken.
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Aanstaande donderdagochtend, 23 januari gaan groep 1 en groep 2 naar de voorstelling ‘Breidzje’
(‘Breien’) van Tryater. De voorstelling is op de Mandebrink en wij gaan hier lopend naartoe. Let op:
dit geldt voor groep 1 en groep 2, niet voor groep 2/3.
Zie voor informatie: https://tryater.nl/show/breien/
Groep 6
Vrijdag 17 januari controledictee spelling blok 4.

OV
Nieuwe Schoolshirts
Wij zijn bezig om nieuwe schoolshirts aan te schaffen. Aangezien we niet precies weten welke maten
er nu precies nodig zijn per klas. Er hangt nu een formulier op deur waar je de maat van je kind kan
invullen. Zodat wij een inschatting kunnen maken welke maten we moeten bestellen per klas.
Alvast bedankt!

EXTERNEN
Laudando
Heb jij altijd al eens willen proberen om een instrument te bespelen of wil je een oude hobby weer
oppakken? Wacht dan niet langer!
Muziekvereniging Laudando organiseert dinsdag 21 januari een inloopavond voor iedereen!
Ouders en jeugd vanaf 8 jaar zijn welkom tussen 18.45 en 19.45 uur.
Oudere jeugd en volwassenen beginnend of ervaren zijn welkom tussen 19.45 en 22.00 uur.
Er kan kennis gemaakt worden met trompet, cornet, bugel, hoorn, trombone, bas, euphonium,
bariton, sax en verschillende soorten slagwerk. Tijdens deze inloopavond kun je deze instrumenten
allemaal uitproberen. Mocht je besluiten om lid te worden, dan hoort daar een instrument in
bruikleen van de vereniging bij. Er hoeft dus niet zelf een duur instrument worden aangeschaft. Er
zijn mogelijkheden voor het volgen van muzieklessen voor blazers en slagwerk in Appelscha zelf.
Tijdens de inloopavond zullen leden, dirigent en docenten slagwerk en saxofoon graag informatie
geven.
Muziekvereniging Laudando is een gezellige en actieve muziekvereniging uit Appelscha. Sinds
september 2019 staat het orkest onder leiding van Hans Toebes. Er wordt gerepeteerd op de
dinsdagavond. Af en toe neemt Laudando deel aan concoursen of festivals en komt daarmee uit in de
5e divisie. Daarnaast organiseren we verschillende concerten. Dit jaar geven we op 27 juni een uniek
concert in het openluchttheater de Koele. Als muzikant met enige ervaring is dit een mooi moment
om het muziek maken weer op te pakken om mee te kunnen spelen zaterdag 27 juni.

Naast de twee jeugdorkesten en het A-orkest is ook het ‘Smeilorkest’ onderdeel van
muziekvereniging Laudando. Mocht je geen interesse hebben in de fanfare, maar wel graag mee
willen spelen in het dweilorkest dan is dat zeker mogelijk.
Contact opnemen met het bestuur kan via info@laudando.nl. Kijk ook eens op onze facebookpagina
of website www.laudando.nl.
Je bent van harte welkom tijdens de vrijblijvende inloopavond 21 januari. Deze vind plaats bij
‘Bargezellig’ Vaart ZZ 95 in Appelscha. Dit is de vast les- en repetitielocatie van Laudando.
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