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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Gezamenlijke vergadering OV en MR
Deze week heeft de OV samen met de MR gezamenlijk vergaderd om het jaar te evalueren. Zowel de
OV als de MR hebben een toelichting gegeven op alle activiteiten die zijn gedaan het afgelopen
schooljaar.
Ook zijn de financiën van de OV besproken. De kascommissie heeft het kasboek gecontroleerd en
heeft voorgesteld om decharge te verlenen aan de penningmeester van de OV.
Ook de MR heeft de financiën bekeken en geconstateerd dat het er keurig uitzag. Wel hebben we
tijdens de gezamenlijke vergadering besproken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de inkomsten hoog
genoeg blijven om de kosten te dekken. Nu is dat namelijk niet het geval. Op dit moment is 56% van
de vrijwillige ouderbijdrage betaald en dat is zeker nog niet kostendekkend. Een verzoek aan de
ouders die nog niet hebben betaald om dit alsnog over te maken, zodat de OV de kosten die ze voor
de kinderen maken kunnen financieren. In de toekomst denken we er wel aan om ook d.m.v. andere
acties geld op te halen of de bijdrage omhoog te doen. Hier gaat de OV zich over buigen.
Jaarverslag OV
In de bijlage zit het jaarverslag van de OV 2019-2020
Jeanette afwezig
Aankomende week zal juf Jeanette de hele week afwezig zijn om te herstellen van een ingreep die ze
heeft ondergaan. We wensen haar beterschap en een goed herstel.
Toestemmingsverklaring groep 3 t/m 8 i.v.m. automatiseren rekenen.
Wat fijn dat er echt al heel veel ouders het toestemmingsformulier hebben ingevuld. ( Zowel op
papier als via digitale toestemming via de mail). Mocht u dit nog vergeten zijn of er niet aan zijn
toegekomen, dan graag het verzoek om dat snel te doen, zodat we kunnen starten met deze afname.
Via de mail mag u dus ook laten weten of u wel of niet toestemming geeft om de gegevens uit dit
onderzoek te delen met de universiteit van Groningen.

Sint en Kerst
Sinterklaas is afgelopen zaterdag gelukkig toch aangekomen in Nederland. Geheel Coronaproof heeft
hij in het Pietenhuis burgemeesters en kinderen uit het hele land ontvangen. Gelukkig heeft
Sinterklaas toegezegd dat hij ondanks alle Coronamaatregelen toch ook De Riemsloot wil bezoeken,
hoewel het natuurlijk dit jaar wel anders gaat dan andere jaren.
Zo zullen we dit jaar geen grote ontvangst mogen organiseren voor Sinterklaas en zal hij helaas ook
geen pieten meenemen. Sinterklaas komt dit jaar dus alleen op vrijdag 4 december.
Sinterklaas zal wel alle groepen even zien en hij heeft beloofd dat hij wel cadeautjes mee zal nemen.
We maken er op school met de eigen groep een feestje van.
Omdat het voor de jongste kinderen ( groep 1 en 2) altijd wel een intensieve en spannende dag is
zullen zij om 10.30 uur al vrij zijn deze vrijdagochtend. Groep 3 en 4 zijn om 12 uur vrij en de groepen
5 t/m 8 gewoon om 14.15 uur.
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas ook dit jaar weer door surprises te maken met een
mooi gedicht erbij (zie nieuws uit de groepen voor toelichting).
Kerst
Ook Kerst zal dit jaar anders zijn dan alle voorgaande jaren. In het team wordt er nog flink nagedacht
over een gezellige invulling van de Kerstviering. Zodra er meer bekend is dan hoort u dit van ons.
Op vrijdag 18 december zijn alle kinderen om 12 uur vrij.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en groep 2
Op vrijdag 27 november zullen we met de kleuters een pietenochtend gaan houden. Er worden de
hele ochtend spelletjes gedaan in het teken van Sint en Piet. De kinderen worden verdeeld in
groepjes. We krijgen hulp van leerlingen van groep 7.
De kinderen moeten net als anders gewoon eten en drinken meenemen voor de fruitpauze. Wie dat
wil, mag verkleed als Piet op school komen.
Groep 6
Toetsdata:
Vrijdag 20 november toets topografie provincie Groningen
Sinterklaas in groep 5 t/m 8 – surprise met gedicht

Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas. Hoewel de goedheiligman niet meer in de groepen 5
tot en met 8 op bezoek komt, gaat het ook daar een gezellig feest worden.
Vrijdag 20 november hebben de kinderen in groep 5 t/m 8 lootjes getrokken. Voor € 4,00 kopen ze
een cadeautje. Bij dit cadeautje hoort een surprise en een zelfgemaakt gedicht. Kinderen die een
gedicht maken moeilijk vinden mogen ook een leuk verhaaltje schrijven passende bij het kind.
Het woord ‘surprise’ zegt het eigenlijk al. Voor wie het cadeautje is, blijft een verrassing.
In de groepen wordt uitgelegd wat er van de kinderen verwacht wordt. Wanneer ze er echt niet
uitkomen, kunnen ze altijd de leerkracht vragen om hen op weg te helpen.
Wij verwachten dat alle kinderen op 5 december, misschien met wat ondersteuning van ouders, een
leuke surprise krijgen met een passend gedicht.
De kinderen kunnen als ze ‘s morgens op school komen hun surprise in hun eigen klas brengen.
Wanneer we allemaal in de klas zijn loopt elke groep met hun desbetreffende leerkracht langs de
verschillende bovenbouwgroepen om alle surprises even te kunnen bekijken. Daarna gaat iedereen
weer naar hun eigen klas om de surprises uit te pakken.

OV/MR
Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het jaarverslag van de OV. Het financieel
jaarverslag van de OV ligt ter inzage bij Jeanette.
NIEUWS VANUIT DE OV
Denkt u nog even aan de vrijwillige ouderbijdrage?
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