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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Laatste nieuws
Helaas.... in ieder geval de komende periode tot de meivakantie nog geen lessen op school. Gelukkig
wordt er thuis hard gewerkt door iedereen. De meesters en juffen zijn heel benieuwd wat de
kinderen er allemaal van gemaakt hebben de afgelopen 3 weken. Ze komen binnenkort persoonlijk
langs om het gemaakte werk op te halen en het nieuwe werk uit te delen. Op gepaste afstand en alle
veiligheidsmaatregelen in acht genomen kan er dan ook even een kletspraatje gemaakt worden met
de kinderen. We kijken er nu al naar uit iedereen weer even te zien!

We zullen de komende weken ook online meer contact zoeken met de kinderen. Hierover wordt u
via de eigen leerkracht op de hoogte gehouden.
Voor nu willen we iedereen nog even een hart onder de riem steken…..Iedereen heel veel sterkte
gewenst

Liefs team de Riemsloot

Positief nieuwtje
In deze tijd van onzekerheid is het zeker de moeite waard om even een heel positief nieuwtje te
vermelden. Juf Gillian en Wilco verwachten eind september hun eerst kindje. Juf Gillian heeft het de
kinderen van groep 7 al laten weten. Van harte gefeliciteerd Gillian en Wilco!
We zullen dus tegen de tijd van het verlof op zoek moeten naar een vervanger voor Gillian, tot ze
weer terugkomt van haar zwangerschapsverlof. Dit gebeurt in overleg met het stafbureau.
HVO of GVO
Vorige week hebben de ouders van groep 6 en 7 een mail ontvangen over de keuze voor HVO of GVO
voor komend schooljaar (2020-2021). Van een aantal ouders heb ik inmiddels de aanmelding
ontvangen. Heel hartelijk dank. Deze keus mag dit keer ook via de mail worden doorgegeven. Graag
ontvang ik nog van de ouders die dit nog niet hebben doorgegeven de keuze voor HVO of GVO voor
hun kind. Doorgeven kan via info@obsderiemsloot.nl Alvast bedankt.

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.
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
Buurtsport Ooststellingwerf
Ook Buursport Ooststellingwerf verzorgt gymlessen. Via facebook kun je deze volgen.
Ze beginnen op maandag met een week-challenge,
deze week met wc-papier : ) En op de andere dagen
verzorgen ze gymlessen voor verschillende groepen.
Kijk maar eens en … Blijf bewegen!
Groetjes van juf Sientje

Groep 6
Competitie:
Ondertussen is er voor groep 6 een competitie opgezet met iedere week drie vragen. De vragen
hebben te maken met verschillende onderwerpen en zijn veelal op onderzoek en leerzame feitjes
gericht. De uitleg wordt gegeven in een video op het YouTubekanaal waar op de maandag,
woensdag en vrijdag een nieuwe opdracht wordt gegeven. De score van de opdracht wordt
bijgehouden in een tabel, zodat iedereen aan het einde van de competitie kan zien wat je eigen score
is.
Ben je benieuwd naar de competitie of zou je graag meer willen weten? Stuur me een mailtje, zodat
ik je de link naar de eerste video kan sturen. #stayathome #schoolathome
Groet, meester Dennis

Veel succes allemaal met het thuis maken van jullie huiswerk!
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