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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Afgelopen zaterdag hebben we met 4 teams meegedaan aan het schaaktoernooi in Wolvega. Ook dit
jaar deden er meer dan ruim 30 teams mee aan dit toernooi. Voor de teams Riemsloot 3 en 4 was
het de 1e kennismaking met dit toernooi. En wat hebben ze goed hun best gedaan zeg! Volgend jaar
hopen we deze kanjers weer terug te zien op het toernooi. Team 1 en team 2 kwamen heel ver deze
dag. Team 2 wist zelfs een prachtige 2e plaats te behalen en team 1 een mooie 5e plaats. Hierdoor
plaatsten deze 2 team zich allebei voor de Friese kampioenschappen op 4 april in Dokkum. Heel knap
gedaan allemaal!

Juf Elbrich wijziging
In goed overleg heeft juf Elbrich van groep 5 ervoor gekozen om 1 dag minder te gaan werken in de
week. Zij zal van maandag t/m donderdag lesgeven in groep 5 en de vrijdag zal juf Demi de groep
lesgeven. Juf Laura kon een volledige baan krijgen op De Toekan in Oosterwolde, dus zij zal de
vervanging niet invullen.
Juf Demi start na de vakantie op vrijdag.

Waterpokken
Op school heersen op dit moment in de onderbouwgroepen de waterpokken. De incubatietijd is
echter al voorbij en daarom kunnen en mogen kinderen die waterpokken hebben gewoon naar
school komen, zolang ze zich goed voelen. Wilt u meer informatie over waterpokken, dan kunt u
klikken op de volgende link https://lci.rivm.nl/faq/waterpokken

Margedag
Op woensdag 4 maart zullen alle Comprix scholen gesloten zijn i.v.m. een studiedag voor alle
personeelsleden van Comprix. Deze dag zijn alle kinderen dus vrij.
Panelgesprekken
Afgelopen woensdagavond hebben we weer panelgesprekken gehad.
De volgende onderwerpen zijn o.a. aan bod gekomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mogelijkheden vanuit de gemeente om iemand klusjes op school te laten doen.
Vervanging van leerkrachten
Aannamebeleid rondom stagiaires
Tevredenheidspeilingen 2019-2020. Wat willen ouders?
Schooltijden (later uitgaan dan 14.15 uur)
Voorstel om digitaal in te schrijven voor 10 minutengesprekken
Hoe om te gaan met toetsen na ziekte
Informatievoorziening richting ouders na incidenten

Op 27 mei is de volgende bijeenkomst.

Fijne voorjaarsvakantie
Hierbij wensen wij iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Groep 6:
14 februari 2020 – Spelling controledictee blok 5.
Groep 7:
Schoolradio
Hallo allemaal.
Wij gaan komende maandag met groep 7 een radioprogramma maken.
Op zaterdag 15 februari zijn wij te horen op radio Odrie.
Vanaf 12:00 uur tot 14:00 uur is het op de radio.
De herhaling is te horen op 19 februari van 14:00 uur tot 16:00 uur.
De uitzendfrequenties zijn: Ether 106.9 fm / kabel 104.1 fm
We hopen dat jullie allemaal gaan luisteren!
Groetjes van groep 7

Externen
In de bijlage een folder over activiteiten in de voorjaarsvakantie van buurtsportnetwerk
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Muziek groep Luizencontrole
5
Jeanette afwezig
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28
Op wielen
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Yda vrij
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05
Start landenthema Muziek groep Margedag alle lln
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Comprix
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10
Jeanette
afwezig ivm
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Mariska jarig
11

Karin vervangt

12
13
MR vergadering

