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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Afscheid juf Annette
Gister hebben de kinderen van groep 2/3 afscheid genomen van juf Annette. Ook hebben veel
ouders van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog even juf Annette een hand te schudden. Dit
heeft ze enorm gewaardeerd. Sowieso alle lieve berichten die ze heeft ontvangen na haar plotselinge
vertrek hebben haar heel goed gedaan. Sake Saakstra, onze bestuurder, is ook nog langs geweest om
Annette even te bedanken voor de afgelopen 18 jaar dat ze voor Comprix heeft gewerkt.
Als team nemen we volgende week vrijdag nog op gepaste wijze afscheid van haar. We wensen
Annette heel veel succes toe met het ontdekken van nieuwe uitdagingen, waar ze weer volop
energie van zal krijgen.

Schoolfotograaf
Op donderdag 16 april komt de fotograaf op school. Er worden dan portretfoto’s en groepsfoto’s
gemaakt. Ook kunnen kinderen op de foto met hun broertjes en zusjes die ook op de Riemsloot
zitten. Er worden deze keer dus geen foto’s gemaakt met broertjes en zusjes die niet (meer) op de
Riemsloot zitten.
Er heeft zich inmiddels één ouder aangemeld, dus we zijn nu nog op zoek naar één ouder die deze
dag van 8.15 tot 14.15 uur op school aanwezig wil zijn, om de logistiek te regelen. Het gaat hierbij
voornamelijk om het halen en brengen van leerlingen van en naar de fotograaf. Wie wil helpen kan
dit doorgeven aan Yvonne: y.zijlstra@obsderiemsloot.nl.

Oproep: verkleedkleding!
Wie heeft er thuis nog verkleedkleding waar niet meer mee wordt gespeeld? We zouden het in groep
1, 2 en 2/3 goed kunnen gebruiken. Ook schoenen, hoeden en petten zijn welkom! U kunt het
inleveren bij Yda of Yvonne. Alvast bedankt!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Nieuw thema: kleding
Vanaf 3 februari starten we in groep 1 en groep 2 met het thema ‘Kleding’. We zullen hier 3 weken
over werken. We willen een kledingwinkel maken in de klas. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
verkleedkleding, hoeden, schoenen, petten, etc.
Groep 5
Woensdag 5 februari toets spelling blok 5.

NIEUWS VAN DE MR
De volgende punten zijn tijdens de MR vergadering van afgelopen dinsdag besproken:








Vertrek en vervanging van collega’s. De MR heeft hier uitgebreid over gesproken en zal
binnenkort hierover een bericht zetten in het RSN.
Verbouwing van school
Schoonmaak: Het beleid op school is dat kinderen van groep 7 en 8 meehelpen met
klassendienst taken ook in lagere groepen. Dit houdt in dat ze tijdens hun klassendienst in
die lokalen vegen. De afspraak is dat wanneer kinderen een keer een afspraak hebben,
waardoor dit niet uitkomt, ze zelf voor vervanging zorgen op die dag. Wisselen kan altijd en is
geen probleem. We vinden het belangrijk dat kinderen ook leren om mede verantwoordelijk
te zijn voor het schoon houden van de school. De MR is het hiermee eens.
Grootte van groep 1, we zijn bezig met het stafbureau om te kijken naar extra handen in
deze groep.
Tevredenheidspeilingen uitzetten onder ouders, leerlingen en personeel. De enquete die 1
keer in de 2 jaar moet worden afgenomen zullen we weer in april afnemen. We hebben
besloten om hem alleen digitaal af te nemen deze keer.
GMR.

Nieuws van buitenaf
Geachte ouders/verzorgers,
Even een reminder. Volgende week is de laatste week dat de opgavebriefjes
ingeleverd kunnen worden. Vrijdag 7 februari is de laatste dag. Heeft u uw zoon of
dochter online aangemeld dan is dit niet van toepassing.
We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen!
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