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Kunstwerk gevel
René Greveling heeft destijds het kunstwerk op
onze gevel gemaakt. Het zijn puzzelstukjes met
tekeningen van de kinderen. Sommige
puzzelstukjes zijn op de ramen geplakt. Dit zijn
stickers.
Helaas zijn er personen die het leuk vinden om
deze stickers eraf te trekken. Zonde.
Gelukkig
heeft René
nieuwe
stickers
kunnen
maken en
deze zijn aan
de
binnenkant
van de ramen
geplakt.
Lekker
vandalisme
proof.
René,
bedankt!

Boekenbeurs
Als afsluiting van de Kinderboekenweek organiseren wij
op vrijdag 13 oktober een boekenbeurs. Kinderen kunnen
hun eigen boeken verkopen, maar ook boeken kopen van
medeleerlingen. School zal ook boeken te koop
aanbieden.
Let wel: de
verkoopprijs van
een boek is
maximaal 0,50
eurocent. Kijkt u
samen even met
uw kind welke
boeken zij te koop
kunnen
aanbieden.
Wij kunnen nog wel wat helpende handen gebruiken.
Kunt u ons helpen op vrijdagochtend 13 oktober? Zo ja,
meld dit dan even bij meester Hedzer.

Vernieuwde site
Neemt u even een kijkje op onze site? Deze is nl.
vernieuwd. De site heeft een veel frissere
uitstraling gekregen.

www.dorpsschoolwolvega.nl
Filmen
Juf Ingrid doet een master opleiding taal/leescoördinator.
Hiervoor zal zij ook op onze school opdrachten en
onderzoeken gaan verrichten. Kinderen filmen in een
leerproces hoort daar ook bij. Heeft u bezwaar dat uw
kind wordt gefilmd, geeft u dat dan even aan. Het
filmmateriaal zal alleen voor eigen gebruik zijn van juf
Ingrid.
Groepsoptreden groep 3
Op woensdagavond 18 oktober om 19.00 uur verzorgt
groep 3 een groepsoptreden. ’s Ochtends kunnen alle
kinderen kijken en ’s avonds alle ouders, opa’s en oma’s,
oppassen en andere liefhebbers.
Sinterklaas sprookje
Op vrijdagmiddag 17 november gaan de groepen 3 t/m 6
het Sinterklaas sprookje bezoeken. Dit vindt plaats in Ter
Idzard. Er moeten in totaal 55 leerlingen vervoerd
worden. Wilt u ons brengen en halen?
Het sprookje duurt ongeveer 2 ½ uur. Dit betekent dat de
kinderen van groep 3 t/m 6 niet om 14.00 uur uit zijn.
Noteert u dit even in uw agenda.

Samenwerking met de Bibliotheek
Tijdens de start van de Kinderboekenweek heeft de
school een samenwerkingsovereenkomst getekend
met de Bibliotheek. De Dorpsschool vindt lezen
uitermate belangrijk en de bibliotheek kan ons
helpen bij het bevorderen van het leesplezier.
Wat kan de bibliotheek voor ons betekenen?
 Wij hebben de beschikking gekregen over
een mobiele bibliotheekkast.
 We kunnen themacollecties aanvragen.
 In gezamenlijkheid stellen wij een lees- en
mediaplan samen.
 We worden begeleid door een
leesconsulent.
 We kunnen deelnemen aan activiteiten
die de bieb organiseert.

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 oktober en november 2017
11-10 MR-vergadering
12 en 13-10 Juf Geartsje in de Tijnje
13-10 Boekenbeurs
13-10 Oud papier
17-10 14.15 uur Teamvergadering
18-10 Groepsoptreden groep 3
19 en 20-10 Juf Geartsje in de Tijnje
19-10 Verkiezing leerlingenraad

23-10 t/m 27-10 Herfstvakantie

Oud papier
Vrijdag 13 oktober 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)
Tein en Giel Betten
Benthe Groenman
Timo van der Veen
Cynthia van Drogen

30-10 Oudervereniging vergadering
2 en 3-11 Juf Geartsje in de Tijnje
3-11
Luizencontrole
7 en 8-11 Juf Geartsje in de Tijnje
8-11
Lampion maken met de hele school
10-11 Juf Geartsje afwezig (studie)
10-11 17.00 uur Lampion lopen bij Sickingaoord
(groep 1 t/m 4)
15-11 14.15 uur Teamvergadering
15-11 Vergadering Oudervereniging
16 en 17-11 Juf Geartsje in de Tijnje
17-11 12.00 uur Groep 3 t/m 8 bezoeken het
Sinterklaassprookje
18-11 Landelijke intocht Sinterklaas
20-11 Oudergesprekken op verzoek
21-11 Oudergesprekken op verzoek
23 en 24-11 Juf Geartsje in de Tijnje
27-11 Training Wetenschap en Techniek
28-11 Groepsoptreden groep 6
28 en 29-11 Juf Geartsje in de Tijnje
1-12
Sinterklaasviering op school

Carmen en Bas Vreugdenhil
Omar Metwali
Tygo Nijholt
Bowy en Luna Smink
Quincy ter Schuur
Bas Visser

Wist u dat….
……
Er op de site foto’s staan van
de Kinderboekenweek?
......
Sharona Loek bij ons stage
loopt?
……
Zij alle dinsdagen in groep 3
aanwezig is?
……
Wij haar heel veel plezier
toewensen op onze school?

Onze school is prachtig versierd met het
thema van de Kinderboekenweek. Eng,
spannend.
De versiercommissie, bestaande uit Tina,
Hendrike en Fiona, heeft deze taak op
zich genomen.
Er is zelfs een echt spookhuis.

Meiden, ontzettend bedankt!!

Wist u dat?
……….
U ook voor een sportabonnement van uw kind een
beroep kunt doen op Stichting Leergeld?
……
U ook voor een sportaccessoires van uw kind een
beroep kunt doen op Stichting Leergeld?

Leergeld Weststellingwerf: financiële hulp voor
kinderen
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële
redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Leergeld wil kinderen mee
laten doen! Leergeld wil dat kinderen mee kunnen met
excursies of schoolreizen, kunnen deelnemen aan sport of
muziekles krijgen.
Leergeld helpt met sportschoenen, contributie, een
(tweedehands) fiets of een computer als daar geen geld voor is.
Allemaal gewone dingen, waardoor kinderen zich kunnen

ontplooien, ontwikkelen en meetellen.
Leergeld Weststellingwerf komt in overleg bij u thuis en
bespreekt samen met u de wensen van uw kind.
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in minder
draagkrachtige gezinnen opgroeien betaalt Leergeld
bijvoorbeeld de contributie van de sportclub, muziekles
of het schoolreisje.
Leergeld Weststellingwerf betaalt rechtstreeks aan de
winkelier of vereniging. De minder draagkrachtige
gezinnen kunnen zowel gezinnen zijn die een uitkering
ontvangen als gezinnen met een laag inkomen uit arbeid.
Voor de inkomensgrens in uw situatie kunt u contact
opnemen met Leergeld Weststellingwerf.
Neem voor informatie of aanvragen contact op met
Leergeld Weststellingwerf via
leergeldweststellingwerf@hotmail.com
of bel naar Leergeld Weststellingwerf via
tel. 06 - 23745440, bereikbaar op dinsdag en donderdag
van 10.00 uur tot 13.00 uur.

