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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Trots
Inmiddels zijn we al bijna twee weken bezig met thuis leren en werken. We beseffen heel goed dat
het niet altijd meevalt om (thuis) te werken en ook nog met onderwijs bezig te moeten zijn. We zien
dat heel veel leerlingen en ouders dit serieus en goed hebben opgepakt en daar worden wij blij van.
We willen graag even zeggen dat wij als team trots op jullie zijn!
We begrijpen ook dat het best veel kan zijn en dat er van alle kanten iets
van jullie gevraagd wordt. Het belangrijkste vinden wij dat de basisvakken
gedaan worden. Rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling. Wanneer het
overige een keer er niet van komt snappen wij dat. Het is voor iedereen
uitzoeken hoe we hier een weg in moeten vinden.
We wachten natuurlijk vol spanning af hoe het na 6 april zal gaan.
Komende dinsdag horen we hier meer over. We zullen u dan volgende
week natuurlijk ook informeren over hoe we dan verder gaan.
Nieuwe schoolshirts

De OV heeft voor alle kinderen van De Riemsloot nieuwe schoolshirts
besteld. We hadden deze shirts natuurlijk heel graag willen dragen bij het
schoolvoebaltoernooi, het schoolkorfbaltoernooi en andere gelegenheden,
maar dit gaat nu eerst nog niet gebeuren helaas. Wel willen we ze alvast
even showen en de OV enorm bedanken voor hun inzet om deze shirts
mogelijk te maken. Ze zijn echt prachtig geworden!

Deco commissie
Vlak voor de sluiting van de scholen had de deco-commissie de school in Paassfeer omgetoverd. De
paastakken, paashazen en eieren sieren de school. We genieten er nu als team maar even extra van.
Bedankt dames voor deze versiering.

Nieuwe rekenkast
Afgelopen dinsdag is de nieuwe rekenkast door firma Nota geïnstalleerd. Het ziet er echt prachtig
strak uit. We zijn hier dan ook enorm blij mee en zullen er hopelijk snel weer gebruik van maken.

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.
Naschoolse activiteiten
Beste allemaal,
Nu de nieuwe maatregelen tot in ieder geval begin juni zijn ingesteld, zijn we genoodzaakt om alle
geplande naschoolse activiteiten te schrappen.
Erg jammer aangezien dit project net mooi begon te lopen (40 kinderen bij de NSA in Appelscha!)
maar volgend schooljaar gaan we er weer met frisse moed tegenaan. Het zou erg fijn zijn als jullie de
ouders/verzorgers op de hoogte kunnen brengen van dit nieuws.
Bij voorbaat dank en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Willem de Roo
Buurtsportcoach

Korfbaltoernooi afgelast
Gisteravond 23 maart kwam het nieuws, dat alle bijeenkomsten/samenscholingen worden verboden
tot 1 juni 2020. Dit is een van de maatregelen van de Rijksoverheid/RIVM om het Coronavirus onder
controle te houden in Nederland. Op basis van deze afkondiging moeten wij helaas het
schoolkorfbaltoernooi op 20 mei 2020 afgelasten.
Wij rekenen op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
De schoolkorfbalcommissie

Avondvierdaagse
Geachte dames/heren,
Helaas hebben wij door het coronavirus moeten besluiten dat de Avondvierdaagse Appelscha dit jaar
niet doorgaat.
Volgend jaar rekenen we graag weer op uw steun/medewerking,
Stichting Avondvierdaagse Appelscha

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Gymmen thuis Workout met Nathan Rutjes
Via de volgende link, kun je workouts vinden van Nathan Rutjes en
zijn zoontje:
https://www.zapp.nl/programmas/zappsport

Groetjes van juf Sientje
Juf Mirjam heeft hier ook al dankbaar gebruik van
gemaakt tijdens de opvang vanmorgen

Tip: beleef de lente
Beleef de Lente is sinds 2007 de gratis website van Vogelbescherming Nederland waar iedereen
ongeveer tussen 1 maart en eind juli met webcams live kan kijken naar vogels in hun nest. Miljoenen
bezoekers over de hele wereld hebben zo de afgelopen jaren de spectaculaire en verborgen
gebeurtenissen van de broedvogels gevolgd. Beleef de Lente is te vinden via
vogelbescherming.nl/beleefdelente.

Vanmorgen heeft juf Yvonne nog online voorgelezen aan veel kleuters

Fijn om zo toch een beetje contact te hebben en mooi om te zien dat zoveel kleuters samen hebben
meegeluisterd.

Harde werkers krijgen vandaag les van meester Geert

Thuiswerken.
Elke dag zijn er enkele leerkrachten op school om te werken en voor de opvang van een aantal
kinderen te zorgen. Maar er wordt ook heel veel thuis gewerkt. Hieronder een kleine indruk hoe wij
er deze weken bij zitten:

Juf Janneke zit gezellig tussen de paaseieren.

Juf Anja zit lekker in het zonnetje. Tussen de
knutselspullen van haar eigen thuiswerkers.

Juf Yvonne zit aan de keukentafel, met
voldoende vitamine C bij de hand.

Juf Bianca werkt vooral in de avonduurtjes als de
kinderen op bed liggen.

Juf Yda werkt ook aan de keukentafel.

Juf Elbrich werkt thuis aan haar nieuwe
keukentafel.

Meester Dennis werkt aan het bureau in de
studiekamer.

Ook meester Geert werkt thuis aan de eettafel
Veel succes allemaal met het thuis maken van jullie huiswerk!
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