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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Landenproject
Afgelopen maandag zijn we gestart met de hele school met ons landenproject. De groepen werken
allemaal over een ander land.
Groep 1 en 2 werkt over Nederland
Groep 2/3 werkt over Italië
Groep 4 werkt over Engeland
Groep 5 werkt over Frankrijk
Groep 6 werkt over Egypte
Groep 7 werkt over Noorwegen
Groep 8 werkt over Spanje
Open dag
Op 18 maart is de Open dag van Comprix. Op deze dag bent u op alle scholen binnen Comprix van
harte welkom om sfeer te proeven.
Ook onze school doet hieraan mee en we hebben ervoor gekozen dit samen te laten vallen met de
afsluiting van ons landenproject. Dit betekent dat iedereen van harte welkom is bij ons op school
vanaf 12 uur tot 12.30 (met uitloop) om de resultaten van het landenproject te bewonderen. De
kinderen mogen dan met hun ouder(s), en of andere belangstellenden de school door om te laten
zien wat er allemaal is geleerd en gemaakt in deze periode. U komt toch ook?

Extra formatie groep 1
Vanaf afgelopen dinsdag hebben we extra groeiformatie voor groep 1 erbij gekregen. Op dinsdag is
Mirjam Steg extra in de groep en op de andere dagen zal Grietje van der Wal bij groep 1 aanwezig
zijn. Grietje is geen onbekende bij ons op school, want zij heeft afgelopen schooljaar ook op onze
school de groeiformatie ingevuld. We zijn erg blij dat we hierdoor in groep 1 meer handen in de klas
hebben en met kleinere groepen kunnen werken. Het is de bedoeling dat we dan de ochtenden de
groep gaan opsplitsen in de oudere en jongere kinderen.
Voorleeswedstrijd
Eva de Roos uit groep 8 is afgelopen dinsdag 3e geworden tijdens de regionale voorleesfinale van De
Nationale Voorleeswedstrijd. Dit vond plaats in de bibliotheek in Oosterwolde. Eva heeft het
hartstikke goed gedaan en is ver gekomen! Eva, gefeliciteerd!

Schoolkorfbaltoernooi 20 mei
Het schoolkorfbaltoernooi vindt dit jaar plaats op woensdagmiddag 20 mei in Makkinga.
Leerlingen uit groep 4 t/m 8 kunnen hieraan meedoen. Deze kinderen hebben vandaag een
opgaveformulier meegekregen dat uiterlijk donderdag 19 maart bij de groepsleerkracht ingeleverd
moet worden. (Dit formulier vindt u ook in de bijlage van dit RSN.)
Er wordt in alle groepen met 4-tallen gespeeld. Daarom zullen er veel teams meedoen en hebben we
veel begeleiding nodig. Groep 4 speelt van 13:00 uur tot 15:00 uur. De groepen 5/6 en 7/8 spelen van
15:00 uur tot 17:00 uur. Per 4 teams moet er een scheidsrechter opgegeven worden. Veel teams
betekent dus: veel begeleiding, chauffeurs en scheidsrechters nodig. We rekenen op uw
medewerking en we hopen op een leuke en sportieve korfbalmiddag!
Margedag groep 1 en 2
Op 3 april hebben alle kinderen van groep 1 en 2 vrij, dus ook de groep 2 kinderen van de
combinatiegroep 2/3. Groep 3 gaat deze dag wel gewoon naar school.
4-jarigen
Wordt uw zoon/dochter komend schooljaar ( 2020-2021) 4 jaar, dan zouden wij dit graag willen
weten i.v.m. de formatieplannen voor volgend schooljaar. U mag dit doorgeven aan Jeanette via
info@obsderiemsloot.nl

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Vanaf afgelopen maandag werken we 3 weken lang aan het schoolbrede thema ‘landen’. Het land
waarover we in groep 1 en groep 2 gaan werken, is Nederland. We willen graag een thematafel
inrichten met typisch Nederlandse dingen. Te denken valt aan: klompen, tulpen, stroopwafels,

molens, kaas, Nijntje, schaatsen, koeien, etc. Heeft u iets wat even op de thematafel mag staan? Wij
houden ons aanbevolen!
Groep 5:
Dictee spelling op woensdag 11 maart.

Maart april
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

05

06
Yda vrij

07

08

Karin vervangt

09

10
11
Muziek groep
5

12
13
MR vergadering Groep 6 Oyfo
Hengelo

14

15

16
Juf Yda jarig

17
Publieks
College
Comprix

19
20
Groep 1
Nationale
Hoolten Klinte pannenkoek dag

21

22

23
Groep 7 en 8 les
over dode hoek

24
25
26
Groep 5 en 6 Grote Rekendag Geert cursus
Oldeberkoop
Jeanette afwezig Groep 7
vlechtmuseum

27
Op wielen

28

29

31
01
Eind
presentatie
groep 5
Muziekproject

03
Margedag groep 1
en 2 vrij

04

05

30

18
Open dag en
afsluiting
landenproject
12.00 uur in de
Muziek groep groepen
5

02

Groep 7 naar Nemo
Amsterdam

