punten in kunt doen.
Hoe meer schoolpunten school verzamelt, hoe
groter het bedrag dat de school kan besteden aan
spel- en leermaterialen. Aan het einde van de actie
wordt het beschikbare budget per regio verdeeld
over alle deelnemende scholen op basis van het
aantal ontvangen schoolpunten. Onze regio heeft
€ 7500,00 te verdelen.
Op de site: www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt
u meer informatie verkrijgen.
Helpt u mee sparen?
Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……

Adres:

Telefoon:
E-mail:
Site:

Lijsterstraat 6
Postbus 260
8470 AG Wolvega
0561-614664
info@dorpsschoolwolvega.nl
www.dorpsschoolwolvega.nl
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Jumbo Spaaractie
De Jumbo start op 8 september een spaaractie
voor scholen. Elke basisschool kan nl. wel een
steuntje in de rug gebruiken. Jumbo stelt met
de actie ‘Sparen voor je School’ budgetten
beschikbaar. De basisscholen hebben voor de
vakantie al aangegeven waar ze graag voor
willen sparen. Wij
hebben
aangegeven dat
wij graag voor
een
kleuterschommel
willen sparen.
Hoe kunt u
sparen voor onze school?
Tijdens de actieperiode ontvangt u bij iedere €
10,- aan boodschappen een schoolpunt met
een unieke code. Op de website kunt u heel
eenvoudig uw schoolpunten toewijzen aan
onze basisschool. Vindt u dit te omslachtig,
dan kunt u uw punten ook op school indienen.
Bij de kleuteringang staat een box waar u uw

Comprix
Onze school valt vanaf heden onder de nieuwe
stichting Comprix. Als bijlage treft u een brief aan
van onze nieuwe bestuursvoorzitter dhr. S.
Saakstra.

Het nieuwe logo van onze Stichting.
Vrijwilligersavond
Op vrijdagavond 9 september staat de
vrijwilligersavond gepland. Deze avond wordt
verschoven naar een nader te bepalen datum.
Wat is de vrijwilligersavond? Tijdens deze avond
nodigen wij (school en de oudervereniging) alle
ouders uit om hen te bedanken voor de hulp en
medewerking van het afgelopen schooljaar. Wij
hebben al een mooi programmavoorstel, maar

hebben meer tijd nodig voor de organisatie.
Wordt vervolgd.
Kinderboekenweek
Van 5 t/m 16 oktober vindt de
Kinderboekenweek plaats. Het thema is: Voor
altijd jong. Opa’s en oma’s staan centraal.

Wij doen natuurlijk ook weer mee. Het is een
leuk thema. We zijn bezig met een
programma. Opa’s en oma’s van de kinderen
van de Dorpsschool, let op!! Uw hulp kan wel
eens worden gevraagd.
Luizencontrole
Bijna iedere maand zal er een luizencontrole
plaatsvinden. De eerstvolgende is aanstaande
vrijdag. Wilt u er op toe zien dat uw
kind(eren) geen gel in het haar doen?
Controleren wordt dan nl. lastig. Zijn er bij uw
kind luizen geconstateerd, dan wordt u
telefonisch of via de mail op de hoogte
gesteld. Wij vragen u dan om uw kind gelijk te
behandelen. Bij voorbaat dank.
Schoolkamp
Volgende week 12, 13 en 14 september gaat
groep 7/8 met schoolkamp. Op kamp gaan is
zeer vermoeiend. Donderdag 15 september
mogen de leerlingen van groep 7/8 daarom
uitslapen. Zij worden dan om 10.00 uur op
school verwacht.

Rondje Lindewijk
Het projectteam Lindewijk en atletiekvereniging
Start´78 organiseren op zaterdag 1 oktober ´Rondje
Lindewijk´, een recreatief hardloopevenement in de
Lindewijk. Dit wordt ondersteund door het
Buurtsportwerk.
De buurtsportcoaches geven lessen
hardlopen/atletiek op school, zodat de kinderen zich
goed kunnen voorbereiden op de Kidsrun van 1
kilometer.
Aanmelden
De kinderen kunnen zich aanmelden voor het
evenement via de website, maar als uw kind zich via
school inschrijft, krijg het een hardloop T-shirt gratis
en betaalt men slechts € 2,- voor deelname.
Er zijn inschrijflijsten op school. Inschrijven kan tot
17 september.
Volwassenen kunnen zich inschrijven voor de 4 of 8
kilometer via www.lindewijk.nl .
Naschoolse kennismakingslessen atletiek
Naschoolse kennismakingslessen atletiek i.s.m.
Start’78 worden gehouden op de donderdagen 15,
22 en 29 september van 18.00-19.15 uur. Deze
lessen zijn op de atletiekbaan, Middenweg 22, 8332
CZ Steenwijk. Kosten zijn € 2,- voor drie lessen.
Inschrijven via de website
www.buurtsportweststellingwerf.nl Vol=vol! Voor
leerlingen van groep 3 t/m 8.
Tot ziens op 1 oktober bij ´Rondje Lindewijk´!
Met vriendelijke groet,
Team Buurtsportwerk Weststellingwerf

Wist u dat……
……
er in de schoolvakantie veel kinderen
jarig zijn geweest?
……
er in de eerste week van school heel
veel traktaties voorbij zijn gekomen?
…..
het team daardoor in totaal 2 kilo is
aangekomen?
…..
een leerling uit groep 3 afgelopen
week om 9.00 uur al vroeg aan juf Wilma:
wanneer gaan we nu spelen?
…..
de kleuters een nieuw woord hebben
geleerd?
…..
Het woord Potjanpielekens is?
….
wanneer juf Babs dit woord gebruikt,
er iets loos is?
Agenda september en oktober
9-9
Luizencontrole
12-9 t/m 14-9 Schoolkamp groep 7/8
15-9 schoolreizen groep 1 t/m 6
16-9 sportdag groep 8
19-9 infoavond groep 8
20-9 Teamtraining Building Learning Power
vanaf 14.30 uur
21-9 Studie Comprix. Alle leerlingen zijn
deze dag vrij!
28-9 Kinderpostzegels groep 7 en 8
20-9 Teamtraining Building Learning Power
vanaf 14.30 uur
3-10 maandsluiting groep 1/ 2
3-10 Vergadering Oudervereniging
4-10 teamvergadering vanaf 14.15 uur
7-10 luizencontrole
5 t/m 16 -10 Kinderboekenweek
10-10 MR-vergadering
12-10 Juf Babs heeft een training gericht op
het jonge kind.

17 -10 tot en met 21 – 10
Herfstvakantie
25-10 Zakelijke ouderavond
26-10 teamvergadering vanaf 14.15 uur

Wat heeft groep 3 al geleerd?

Het woordje vis. Knap!!!

