wordt opgestart. Wanneer de vacature is vervuld, vertrek
ik weer uit de Tijnje.
Ik ben voor dit schooljaar ook een dag ingepland als
leerkracht bij de kleuters. Juf Babs is bereid gevonden om
volledig voor de kleuters te gaan staan.
Meester Hedzer is tijdens mijn aanwezigheid het
aanspreekpunt van school.
De eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar zal ik op de
donderdag en vrijdag in de Tijnje zijn.

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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We zijn weer gestart
Het team is weer druk aan het werk in de school.
Het nieuwe schooljaar wordt of is al voorbereid. De
klassen zijn ingedeeld. We zijn er weer klaar voor!
Uw kind(eren) kunnen weer naar school en worden
met open armen ontvangen.
We starten op 4 september om 8.30 uur met een
inloop van ouders en kinderen. Onder het genot
van een drankje voor de kinderen en een kop koffie
voor de ouders kunnen vakantieverhalen worden
uitgewisseld.

Interimschap van juf Geartsje
Van september t/m hooguit de kerstvakantie zal ik
2 dagen per week als interim-directeur in de Tijnje
zijn op de basisschool De Pols.
De Pols gaat fuseren met de Christelijke school in
het dorp. Voor deze nieuwe fusieschool is het
Bestuur Comprix op zoek naar een directeur. Voor
de zomervakantie is er echter geen geschikte
kandidaat gevonden. Vandaar dat de
sollicitatieprocedure na de zomervakantie weer

Uitnodiging infoavond
Graag nodigen wij u uit voor
de infoavond. Deze avond is
gepland op maandag 11
september.
Tijdens deze avond krijgt u
informatie over het
komende schooljaar van uw
kind(eren).
Hoe ziet deze avond eruit?
19.15 uur
Inloop
19.30 uur
Algemene introductie van juf Geartsje
20.00 uur
Groepsinformatie aan de ouders van
groep 1 t/m 4
20.00 uur
Presentatie nieuwe methode Blink aan
de ouders van groep 5 t/m 8
20.30 uur
Groepsinformatie aan de ouders van
groep 5 t/m 8
20.30 uur
Presentatie nieuwe methode Blink aan
de ouders van groep 1 t/m 4
U kunt een keuze maken. U kunt de groepsinformatie van
groep 1 t/m 4 en van groep 5 t/m 8 bijwonen. Of u maakt
een keuze om 1 x een groepsinformatie bij te wonen met
daarbij de presentatie van Blink. Juf Ingrid zal deze
presentatie verzorgen.
Nieuwe methode wereldoriëntatie
Dit jaar gaan we een nieuwe geïntegreerde
wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek) methode invoeren.
Blink Wereld. Dit is een
digitale methode en biedt
een totaalpakket voor
wereldoriëntatie voor groep
3 tot en met 8. Ontdekkend,
onderzoekend en
ontwerpend leren vormt de
basis. Blink Wereld zet
leerlingen aan om na te
denken, en zelf te ervaren en
ontdekken.
Met Blink Wereld wordt de
wereldoriëntatie

aangeboden op een manier die past bij de aanpak
van onze school: als drie losse vakken
(aardrijkskunde, geschiedenis en natuur &
techniek) en gestuurd of middels een
geïntegreerde en meer vrije aanpak. We kunnen
hiertussen switchen wanneer we maar willen.
Digitaal
Het is noodzakelijk dat we voor de invoering van de
methode Blink de beschikking hebben over tablets
en/of chromebooks. In de maand september zullen
25 stuks geleverd worden. Hierdoor worden wij
een stuk flexibeler in het
computer gebruik.
Daarnaast krijgen wij in
de klaslokalen allemaal
een touchscreen scherm.
Hierdoor komen de
digiborden te vervallen.
We kijken hier erg naar
uit. Wordt vervolgd.
Schoolfotograaf
Maandag 18 september komt de schoolfotograaf.
Vanaf 8.30 uur kunnen de broertjes en zusjes die
niet bij ons op school zitten meekomen om met
elkaar op de foto te komen.
De fotograaf is in het speellokaal.

Oud papier
Vrijdag 15 september 2017 wordt het oud papier
weer opgehaald. We willen aan de ouders van
onderstaande leerlingen vragen of zij ons willen
helpen. (het nieuwe rooster kunt u op de website
terugvinden)
Aime Wierda
Ronisha Doran
Fatima en Halima Belkadi
Tygo Koen en Mikay Verschuuren
Britt Mulder
Dalal en Faisal Almasharka
Kimberly de Vries
Amir en Badr Alboulghazi
Yousuf en Quamar Kraad
Kane en Ciaran Berken

Niet alleen de bovenstaande ouders zijn welkom, elke
ouder is welkom. Hoe meer helpende handen, hoe
eerder de klus is geklaard.
Tevens kunnen leerlingen uit de bovenbouw ook hun
familie vertegenwoordigen.
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de verzamelplaats:
parkeerterrein van F.C. Wolvega. Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op
school met een hapje en een drankje. Wij danken u bij
voorbaat voor de medewerking.
Agenda september 2017
4-9
start nieuw schooljaar. Inloopochtend oor ouders
en kinderen.
5-9
19.30 uur MR/OV en team vergadering
7-9
Juf Geartsje in de Tijnje
8-9
Juf Geartsje in de Tijnje
8-9
Luizencontrole
11-9
Onderzoek GGD groep 2 (ouders hebben thuis
bericht gekregen)
11-9
19.30 uur Infoavond
14-9
Juf Geartsje in de Tijnje
15-9
Juf Geartsje in de Tijnje
15-9
Sportdag voor alleen de groep 8
15-9
Oud papier
18-9
Schoolfotograaf
19-9
Juf Geartsje in de Tijnje
19-9
19.30 uur OV-vergadering
20-9
Juf Geartsje in de Tijnje

20-9

Taal Conferentie. Alle kinderen zijn om
12.00 uur vrij

21-9
22-9
25-9
27-9
27-9
28-9
29-9

Schoolreizen groep 1 t/m 6
Juf Geartsje afwezig
12.30 uur leerlingenraad
Juf Geartsje in de Tijnje
Start Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
14.15 uur Teamvergadering
Juf Geartsje in de Tijnje

We gaan ons best doen om er weer
een keigoed jaar van te maken.

