Afscheid juf Geartsje
Op dinsdag 28 november neemt juf Geartsje ’s middags
afscheid van de kinderen. Vanaf 14.00 uur kunnen de
ouders haar de hand schudden. Daarna is het boek
Dorpsschool gesloten voor haar.
Op maandag 27 november zal meester Peter de hele dag
op school zijn en kan juf Geartsje haar taken aan hem
overdragen.
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Nieuws van het bestuur
Een nieuwe directeur
Tijdens de herfstvakantie kreeg u van Geartsje
Paulusma het bericht dat zij vertrekt en directeur
wordt van de twee basisscholen in Tijnje. Een
mooie uitdaging!
We zijn direct op zoek gegaan naar een geschikte
opvolger. Die hebben we gevonden! Na een prima
kennismakingsgesprek met de medezeggenschapsraad, kan ik u mededelen dat met ingang
van 1 december 2017 de heer Peter Leiseboer uit
Groningen directeur van de Dorpsschool zal zijn tot
- in ieder geval - de zomervakantie van 2018.
Peter heeft ruime ervaring als interim-directeur. De
afgelopen jaren was hij als interim-directeur
succesvol op Comprixscholen in Oosterwolde.
Samen met de leden van het team en in goede
samenwerking met de medezeggenschapsraad zal
Peter Leiseboer vorm geven aan de toekomst van
de Dorpsschool.
Ook vanaf deze kant dank ik Geartsje voor haar
inzet ten behoeve van de kinderen van de
Dorpsschool en wens haar een goede toekomst in
Tijnje!
Met vriendelijke groet,
Jan Veenstra, Bestuur Stichting Comprix

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?
We vertrekken om 12.30 uur vanaf school.
Het sprookje duurt ongeveer 2 ½ uur.
We willen graag weer om 15.30 uur opgehaald worden uit
Ter Idzard.
Let op! Dit betekent dat de groepen 1 en 2 gewoon om
12.15 uur uitgaan. De groepen 7 en 8 zijn om 14.00 uur
uit.
Oudergesprekken
Op 20 en 21 november vinden de oudergesprekken
plaats. Dit zijn gesprekken op verzoek. Heeft u de
behoefte met de betreffende leerkracht in gesprek te
gaan, dan kunt u dit via de mail kenbaar maken. Graag in
deze mail ook even aangeven op welke dag het u het
beste schikt. Tevens kan vanuit school het verzoek komen
om met u in gesprek te gaan. U krijgt dan via de mail of
via de leerkracht een uitnodiging.
Doedag
Op donderdag 30 november gaan de leerlingen van groep
8 naar het Terra College. Zij worden daar om 12.00 uur
verwacht en gaan eerst lunchen. Deze lunch is
klaargemaakt door leerlingen van het Terra College.
Daarna volgen er verschillende workshops. Let wel! De
middag zal tussen 15.00 uur en 15.30 uur afgelopen zijn.
De groep 8 leerlingen komen dus later uit.
Alle leerlingen komen deze dag op de fiets op school.
Voorlichting Voortgezet Onderwijs
De ouders van de groep 8 leerlingen worden uitgenodigd
voor een informatieavond over Voortgezet Onderwijs.
Deze avond is gepland op maandag 18 december en zal
plaatsvinden op school Zuid. Noteert u alvast deze datum
in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt.
Lampion lopen
Vandaag hebben alle leerlingen een lampion gemaakt.
Langs deze weg willen wij graag alle hulpouders bedanken
voor hun hulp.

En volgens de traditie gaan we met groep 1 t/m 4
weer met onze eigengemaakte lampion naar
Sickengaoord.
De kinderen worden op vrijdag 10 november om
17.00 uur verwacht bij de hoofdingang van
Sickengaoord. Om 18.00 uur kunnen de kinderen
weer opgehaald worden bij Sickengaoord.
Morgen, donderdag 9 november, krijgen de
kinderen van groep 1 t/m 4 de lampion mee naar
huis. U moet zelf even een lampionstokje met
lampje regelen.

Vanaf woensdag 15 november
2017 t/m vrijdag 20 april 2018
krijgen de kinderen op de woens-,
donder- en vrijdagen fruit op
school. U hoeft uw kind dan geen
tussendoortje mee te geven. Wel
drinken.
Oud papier
Vrijdag 17 november 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)
Nick en Dewi Vlasma
Davey Zuurveld
Dani de Boer

Schoolfruit
Van 13 november tot en met
20 april doet onze school mee
aan het EUSchoolfruitprogramma. De
kern van het EU-Schoolfruiten groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten
en fruit in de klas. De kinderen
krijgen op drie vaste dagen in
de week gedurende twintig
weken een portie groente of
fruit uitgereikt tijdens het 10uurtje om in de klas op te
eten.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs
om verschillende soorten groenten en fruit te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Euschoolfruit.nl
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma
wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De
groente- en fruitverstrekkingen worden
gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de
school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten
verbonden aan het programma. U kunt hierover
meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit

Rome Hof
Salma, Maryam en Soufian Koudad
Amber Steenbergen
Rabia Fanoos
Lilyan Sasila
Dan Tarshhane
Maya Tabak
Niet alleen de bovenstaande ouders zijn welkom, elke
ouder is welkom. Hoe meer helpende handen, hoe
eerder de klus is geklaard.
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, november en december 2017
7 en 10-11 Juf Geartsje in de Tijnje
10-11 17.00 uur Lampion lopen bij Sickingaoord
(groep 1 t/m 4)
15-11 14.15 uur Teamvergadering
15-11 Vergadering Oudervereniging
14 en 16-11 Juf Geartsje in de Tijnje
17-11 12.00 uur Groep 3 t/m 6 bezoeken het
Sinterklaassprookje
18-11 Landelijke intocht Sinterklaas
20-11 Oudergesprekken op verzoek
21-11 Oudergesprekken op verzoek
21 en 23-11 Juf Geartsje in de Tijnje

27-11 Training Wetenschap en Techniek
28-11 19.00 uur Groepsoptreden groep 6
28 – 11 Laatste werkdag Juf Geartsje op de
Dorpsschool
1-12
Sinterklaasviering op school
8-12
Luizencontrole
11-12 Oudervereniging vergadering
13-12 14.15 uur Teamvergadering
15-12 Oud papier
18-12 Informatieavond Voortgezet Onderwijs
(alleen voor ouders van groep 8 leerlingen)
21-12 17.00 uur Kerstdiner
22-12 Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

25-12 t/m 5-1 2018
Kerstvakantie
Wist u dat?
…….
wanneer, kinderen uit school komen, het
niet fijn vinden dat dan buiten het hek rokende
ouders staan?
……
zij dan door de rook heen moeten?
……
zij dit ongezond vinden?
……
zij graag zien dat er geen ouders meer
roken bij het hek?
…..
groep 1/ 2 afgelopen dinsdag geleerd
heeft hoe je biologische pompoensoep moet
maken?
…….
Deze soep nog lekker was ook?

