begeleiding van ouder en kind naar het Voortgezet
Onderwijs.
Het Drempelonderzoek wordt al jarenlang door
school afgenomen.
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Sinterklaassprookje
Vrijdag 18 november om 9.00 uur zullen wij met
groep 3 t/m 8 het Sinterklaassprookje bezoeken. Dit
sprookje vindt plaats in De Bult in Ter Idzard.
Groep 7 en 8 gaan op de fiets hier naar toe. Vertrek
vanaf 8.15 uur bij school.
Groep 3 t/m 6 gaan we vervoeren per auto. Dit zijn
in totaal 56 leerlingen. Uitgaande van 4 kinderen per
auto, dan hebben 14 auto’s nodig.
We vertrekken bij school om 8.30 uur. We willen
graag rond 11.15 uur weer opgehaald worden.
U kunt u opgeven via de mail of via de betreffende
leerkracht.
De kosten zijn € 4,50 per kind, totaal € 373,50. Deze
kosten worden betaald van de Oud Papier rekening.
De kleuters gaan niet naar het sprookje. Zij krijgen
elders dit schooljaar een voorstelling aangeboden.
Ook deze kosten worden van de Oud papier rekening
betaald.
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Het stuk dat gespeeld zal worden is:

Vol vertrouwen naar zelfstandigheid……
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Telefoon:
E-mail:
Site:

Lijsterstraat 6
Postbus 260
8470 AG Wolvega
0561-614664
info@dorpsschoolwolvega.nl
www.dorpsschoolwolvega.nl

‘Rhonda, het piratenmeisje’

Ziekte juf Pietje
Juf Pietje is ziek. Voor de zomervakantie ging
het al niet geweldig met haar. Nu is besloten
dat juf Pietje even niet meer op school komt.
Zij is overwerkt.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat haar
ziek-zijn niet werk gerelateerd is.
Juf Imke gaat haar
vervangen. Zij is
gisteren voor het
eerst begonnen.
We wensen juf Imke
succes toe. Wij
wensen juf Pietje heel
veel beterschap toe.
Drempelonderzoek
Op woensdag 16 november vindt het
Drempelonderzoek plaats in groep 8. Voor
school is dit mede een indicatie voor de
verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.
De resultaten van dit Drempelonderzoek
worden meegenomen in de oudergesprekken
van groep 8. Dit alles in het kader van de juiste

Vervanging juf Geartsje
Bij ziekte van juf Geartsje zal meester Hedzer haar
waarnemen.
Vervanging voor juf Babs
Juf Babs heeft vakantie van 15-12 t/m 23 -12.
In de vorige Nieuwsbrief was aangekondigd dat juf
Marijke Jonkers haar zal gaan vervangen. Dit gaat
niet door, juf Marijke heeft een andere baan

gevonden. Er zal een andere vervanger
worden gezocht.
Lezen in groep 3
Kern 2 is getoetst. Er waren geen onvoldoende
scores in groep 3. We zijn supertrots op de
kinderen en natuurlijk op onze juf Wilma.
Zonder haar inspanningen geen goede
leesresultaten.
We gaan over naar kern 3.
In deze kern leert uw kind:

: d - oe - k - ij - z

Letters
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep

Sinterklaas
Vorig jaar hebben we een fantastisch
Sinterklaas feest kunnen vieren. De hele week
voor 5 december werkten wij naar het hoogte
punt van het bezoek toe. Er was een heuse
slaapkamer van Sinterklaas ingeruimd in de
Gemeenschapsruimte. Elke dag was er iets
aan de hand in deze
slaapkamer. Dit was allemaal
het werk van enthousiaste
ouders.
Ook werden de peuters van
de Peuterspeelzaal erbij
betrokken.
Dit jaar willen we er weer een mooi feest van
maken. Er is al een enthousiaste
Sinterklaascommissie gevormd. Vol spanning
wachten wij af wat er gaat komen. Wordt
vervolgd.
Pieten
Momenteel is de Pietendiscussie weer in alle
heftigheid gaande. School neemt geen
standpunt in. Onze Pieten zijn dezelfde Pieten
die in november in Wolvega aankomen.
Zijn deze Pieten zwart, dan zijn die van ons dat

ook. Zijn het roetveeg-Pieten of regenboog-Pieten,
dan komen die ook bij ons op school.
Dit jaar zullen er zwarte pieten aankomen in
Wolvega.
Herfst
In de herfst zijn de appels rijp. Juf Babs gaat
volgende week daarom een ‘appelcircuit’ doen met
de kleuters. Appels proeven, appels doorsnijden en
kritisch bekijken, met appels koken etc. Aan de
ouders van de kleuters de vraag om maandag 31
oktober allemaal een appel of meerdere appels aan
uw kind mee te geven.

Oudergesprekken
21 en 22 november vinden de oudergesprekken
plaats op verzoek. Vanuit school kan de behoefte
ontstaan om over uw kind (eren) te praten, maar
natuurlijk ook bij u.
Wilt een gesprek aanvragen, dan kunt u zich
aanmelden via de mail. De betreffende leerkracht
plant dan een gesprek met u in.
Wist u dat?
…….. leerlingen in groep 7 met de breuken
moeten rekenen?
…….
Een rekenvraag is: wat is meer 2 of 2
7
9
Weet u het antwoord?
…….
wij donderdag 3 november vanaf 10.30 uur
met de hele school lampionnen gaan maken?
…….
wij daarbij nog wel wat helpende handen
kunnen gebruiken?
…….
wanneer u uw helpende handen beschikbaar
wilt stellen dit via de mail kenbaar kan maken?
……
school gek is op kinderboeken? Hebt u thuis
boeken liggen die niet meer door uw kind (eren)
gelezen worden?
……
wij dan graag deze boeken ontvangen?
……
dat de kosten van het Sinterklaasfeest
bekostigd worden door de vrijwillige ouderbijdrage?
…….
Dat de totale kosten van dit feest ongeveer

€ 800,00 zijn? Cadeautjes, inhuren Sint en
Pieten, schminken, kledinghuur, traktaties.
…..
dat groep 4 volgende week start met
sommen tot de 100? U moet dan denken aan
sommen 25 + 12 =
Agenda november, december en januari
31-10 Schoolarts op school. Groep 2. Ouders
krijgen thuis bericht.
3-11 Lampion maken met de hele school
4-11 Luizencontrole
Van 7 t/m 11 november vinden de
kindgesprekken plaats
10-11 14.15 uur teamvergadering
11-11 17.00 uur groepen 1 t/m 4 lampion
lopen bij Sickingaoord
16-11 Groep 8 doet het Drempelonderzoek
16-11 Teamtraining Building Learning Power
vanaf 14.30 uur
18-11 Sinterklaassprookje voor de groepen 3
t/m 8
18-11 Oud papier
21 en 22 -11 Oudergesprekken op verzoek
23-11 schoolschaatsen groep 5/6
24 of 25-11
Sinterklaasprookje
28-11 oudergesprekken groep 8 leerlingen
29-11 Vergadering Oudervereniging
30-11 schoolschaatsen groep 5/ 6
2-12 luizencontrole
5-12 Sinterklaas op school
7-12 schoolschaatsen groep 5/ 6
9-12 Oud papier
13-12 14.15 uur teamvergadering
14-12 schoolschaatsen groep 5/6
15-12 t/m 23-12 juf Babs afwezig, zij wordt
vervangen door ?
19-12 Voorlichtingsavond ouders van groep
8 leerlingen
22-12 Kerstdiner vanaf 17.00 uur
23-12 Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

26-12 tot en met 6 januari 2017
Kerstvakantie
De maand januari is toetsmaand
9-1
10-1
12-1
13-1
17-1

Nieuwjaarsinloop voor ouder en kind
BLP training om 14.30 uur
Teamvergadering vanaf 14.15 uur
Luizencontrole
Zakelijke ouderavond

20-1
23-1
25-1

Oud papier
Teamvergadering vanaf 14.15 uur
Juf Geartsje en meester Hedzer naar de
onderwijsbeurs. Juf Lidy staat voor groep 7/8

