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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

En toen was alles anders..
In een hele korte tijd lijkt de wereld ineens stil te staan, terwijl er juist enorm hard gewerkt wordt
door heel erg veel mensen. In de zorg zijn mensen dag en nacht druk in de weer, maar ook in heel
veel andere beroepen. Corona heeft een spoor van onzekerheid gebracht, maar we zien ook
creativiteit bij veel mensen ontstaan. Mensen gaan op andere manieren op zoek naar een nieuwe
manier om te kunnen werken.
Ook voor ons is het zoeken. Ineens een lege school met een handjevol kinderen die we opvangen,
omdat de ouders in de vitale sectoren werken.
Ook zie ik hardwerkende leerkrachten die aan het kijken zijn hoe ze de kinderen toch gedurende
deze periode aan het werk kunnen zetten. Alle kinderen hebben een pakket meegekregen waardoor
ze toch dagelijks aan de slag kunnen met schoolwerk. We hebben in eerste instantie vooral voor de
kernvakken gekozen. Maar ook wij zullen hier naar blijven kijken om te zien of we zaken nog moeten
aanscherpen.
Voor kinderen is het belangrijk dat ze toch een bepaald ritme aanhouden. Dus de vraag aan u als
ouder is dan ook om wel met uw kind iedere dag even met dit schoolwerk aan de slag te gaan.
We zien op dit moment dat er kinderen bij zitten die heel fanatiek aan de slag gaan, maar er zijn ook
kinderen die nog helemaal geen oefeningen op de computer hebben gedaan. Aan u de vraag om toch
hier even aandacht voor te hebben.
Met elkaar zullen we ervoor moeten zorgen dat we ons aan de voorschriften houden die ons steeds
worden voorgehouden. Des te sneller hopen we elkaar weer te kunnen zien en spreken. Hoe alles
exact gaat lopen is nu nog niet te voorspellen, maar we houden elkaar op de hoogte!
We wensen iedereen even veel sterkte, maar ook succes toe bij alles wat er komen gaat.
Team obs De Riemsloot

Opvang
De gemeente Ooststellingwerf heeft in overleg met de besturen en de opvangorganisaties een
overzicht gemaakt hoe om te gaan met de opvang. Hieronder volgt hoe er op dit moment gehandeld
wordt.
Ten aanzien van Kinderopvang onderstaand de lijn van de gemeente Ooststellingwerf voor de
noodopvang van ouders werkzaam in kwetsbare beroepen:
In goed overleg met de schoolbesturen (‘Comprix’ en ‘De Tjongerwerven’), de
kinderopvangorganisaties (‘Voor dag en Dou’, ‘Flexkidz’ en ‘Kidscasa kinderopvang’) en
peuterspeelgroepen (Scala) hebben we afspraken gemaakt voor de opvang van de kinderen van
ouders werkzaam in vitale beroepen.
1. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de huidige infrastructuur voor kinderopvang.
2. Het onderwijs vangt de kinderen op onder schooltijd.
3. De voorschoolse en de buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door de
kinderopvangorganisaties.
4. Kinderen die opgevangen worden bij een gastouder, worden nog steeds opgevangen bij de eigen
gastouder. Wanneer dit bijvoorbeeld door ziekte niet mogelijk is dan wordt met het gastouderbureau
contact gezocht voor vervanging.
5. Ouders die voor de kinderen al opvang afnemen van ‘Voor dag en Dou’ worden opgevangen op de
locatie ‘Villa Fonkel’ van ‘Voor dag en Dou’ in Oosterwolde. Indien eigen vervoer naar de locatie in
Oosterwolde niet mogelijk is, organiseert ‘Voor dag en Dou’ het vervoer naar ‘Villa Fonkel’.
6. Kinderen die al opvang afnemen van ‘Flexkidz’ worden opgevangen op de locatie in Appelscha,
Oosterwolde of Waskemeer, afhankelijk van waar behoefte is. Het vervoer wordt geregeld.
7. Kinderen die opvang afnemen van ‘Kidscasa kinderopvang’ in Haulerwijk worden opgevangen op
deze locatie.
8. Kinderen die gebruik maken van één van de peuterspeelgroepen van Scala worden opgevangen bij
een van deze drie kinderopvanglocaties.
9. Ouders van kinderen die normaal gesproken geen opvang afnemen, maar dat in deze situatie nu
wel nodig hebben, worden onder schooltijd opgevangen op de school. Voor het gebruik van de
voorschoolse en buitenschoolse opvang op de locatie van de kinderopvang zoals hierboven
beschreven.

Mocht er opvang nodig zijn, dan kunt u bellen met school tussen 8.15 en 14.15 uur of een mail sturen
naar info@obsderiemsloot.nl
Wij zijn namelijk niet de hele dag op school aanwezig, omdat we ook thuis werken. We horen graag
van tevoren wie, wanneer op welke dag opvang nodig heeft.

Koningsspelen
Helaas zullen de Koningsspelen dit schooljaar ook niet plaatsvinden. We blijven afhankelijk van alle
ontwikkelingen wat er wel en wat er niet door kan gaan de komende tijd.
Schoolkorfbaltoernooi 20 mei
Het schoolkorfbaltoernooi vindt dit jaar plaats op woensdagmiddag 20 mei in Makkinga. (onder
voorbehoud)
Leerlingen uit groep 4 t/m 8 kunnen hieraan meedoen. Deze kinderen hebben vorige week nog een
opgaveformulier meegekregen. Doordat we nu niet op school zijn hebben sommige kinderen zich
misschien nog niet opgegeven. Dit kan alsnog bij de eigen leerkracht. Wel graag vandaag of
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!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Tips/ideeën voor de komende tijd
Een leuke opstekerslinger voor groep 1 t/m 8 opdracht vanuit De Vreedzame School
https://www.youtube.com/watch?v=ISpvNXEe00I&feature=youtu.be
Even lekker naar buiten opdrachten:
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-0316%20Bericht%20van%20de%20boswachter&utm_term=NatuurWijs&utm_content=100%2Bnatuuro
pdrachten

Veel succes allemaal met het thuis maken van jullie huiswerk!
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