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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 13 september a.s.

Nr. 1, september 2018
Hallo allemaal,
Graag stel ik u middels deze nieuwsbrief aan u voor. Mijn naam is Johannes
de Jong. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik benoemd als directeur van
Dorpsschool Wolvega. Ik ben 35 jaar en woon in Oudehaske. Ik ben
getrouwd met Alie en heb twee dochters, Benthe (4) en Rixt (3). In mijn vrije
tijd ga ik graag wielrennen.
De afgelopen tien jaar heb ik gewerkt in de Noordoostpolder. Na een
periode als leerkracht in Emmeloord, heb ik gewerkt in het dorp Creil. De
afgelopen jaren was ik als lid van de schoolleiding waarnemend directeur.
Na deze periode vormt de functie van directeur van Dorpsschool Wolvega voor mij een fantastische
uitdaging. Ik ben erg gemotiveerd om samen met team, ouders en leerlingen deze mooie school
verder te ontwikkelen. U gaat me ongetwijfeld veel zien of spreken de komende tijd. U treft mij ’s
ochtends op het plein of bij de ingang. U bent altijd welkom, mijn deur staat open. Ik heb er zin in!
De afgelopen week heeft het team ter voorbereiding op het komend schooljaar al hard gewerkt.
Vandaag hebben we samen een positieve teamdag beleefd. Over een aantal onderwerpen leest u
verderop meer. Ik kijk er naar uit met u en uw kind(eren) kennis te maken! Tot maandag!
Hartelijke groeten,
Johannes de Jong

Welkom op school!
Na de zomervakantie start Ruben Bust in groep 3. Wij wensen hem veel plezier en succes op onze
school!
Start schooljaar a.s. maandag 3 september
Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar. Alle leerlingen starten in de eigen groep. In de
vakantie bent u geïnformeerd over het droevige bericht m.b.t. het overlijden van Hendrike de Glee.
Naar aanleiding hiervan is er voor de ouders om 8.30u in onze teamkamer gelegenheid om elkaar op
te zoeken. De koffie/thee staat voor u klaar.
Vandaag hebben we een nieuwe naam bedacht voor onze centrale hal. Om 9.45u verzamelen alle
leerlingen in de centrale hal. Johannes zal dan de nieuwe naam gaan onthullen. Twee leerlingen van
groep 5/6 presenteren vervolgens de nieuwe Ipads en Chromebooks.
Schoolgids, jaarplanning en ouderhulplijst
De komende week zal de schoolgids, jaarplanning en ouderhulplijst definitief worden gemaakt. Er zijn

nog een paar kleine wijzigingen die verwerkt moeten worden. U ontvangt deze zo snel mogelijk. De
datums voor september staan onderaan deze nieuwsbrief.
Leerlingenraad
In de eerste week worden er in de groepen nieuwe leerlingen gekozen voor de leerlingenraad. De
leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 2 t/m 8. De kinderraad komt iedere eerste maandag
van de maand bijeen en vergadert met Johannes in de teamkamer. Na de vergadering vertellen de
leerlingen in de groep wat besproken is.
Gymrooster
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

groep 7
groep 5/6 en groep 8
Groep 3/4
groep 7

De kinderen dragen tijdens de gymlessen gymkleding (shirtje met korte broek of gympakje) en goede
gymschoenen voor in de zaal. Denkt u er met uw kind om dat de gymkleding weer mee naar huis
gaat voor het wassen. Groep 7 gymt twee keer per week. Deze leerlingen mogen de gymkleding door
de week op school laten. Bij voorbaat dank!
Eten op school
Gezond eten is belangrijk voor een goede ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat er op school
gezond eten en drinken is tijdens de pauzes. We zien graag dat de kinderen tijdens de ochtendpauze
fruit eten. Johannes zal samen met de kinderraad een rooster maken voor de tosti-dagen.
Koffieochtenden en informatieavond groep 8
We gaan dit schooljaar starten met zogenaamde koffieochtenden. Deze koffieochtenden vinden
plaats op dinsdag 11 september en donderdag 20 september en vervangen de gebruikelijke
informatieavonden. Tijdens de koffieochtend(en) kunt u in de groep van uw kind kijken. De
leerkracht presenteert gedurende een halfuur samen met de leerlingen het reilen en zeilen in de
groep. Daarnaast kan uw kind zelf de klas laten zien. Naast het programma in de groep, is er
gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe directeur. Daarnaast zal hij globaal het een en ander
vertellen over onze doelstellingen voor komend schooljaar.
Programma koffieochtend:
9.00u Kennismaking/presentatie Johannes de Jong
9.30u Ronde 1
10.00u Pauze met koffie en thee
10.15u Ronde 2
10.45u Einde koffieochtend
Op dinsdag 2 oktober is er een om 19.00 uur een informatieavond voor de ouders van leerlingen in
groep 8. Tijdens deze avond krijgen de ouders van deze leerlingen alle informatie m.b.t. de eindtoets,
advies en schoolkeuze, maar bijvoorbeeld ook over het schoolkamp en de eindmusical.
Voor uw agenda:
03-09 8.30u Start nieuwe schooljaar
04-09 19.30u Gezamenlijke vergadering OV/MR/Team
11-09 9.00u Koffieochtend
18-09
Schoolreisjes groep 1 t/m 7

20-09 9.00u Koffieochtend
21-09
Comprix sportdag groep 8
21-09
GGD onderzoek groep 2
26-09
Kinderpostzegels groep 7 en 8
01-10
Leerlingenraad
02-10 19.00u Informatieavond groep 8

De komende weken zijn jarig:


Gezond eten is belangrijk voor
een goede ontwikkeling. We
vinden het belangrijk dat er op
school gezond eten en drinken is
tijdens de pauzes, de lunch,
uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht hiervoor bij
de keuze van traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën/diëten in de groep.

