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Nr. 2, september 2018
Welkom op school!
Na de zomervakantie is Lana Veldhuizen begonnen in groep 1. Deze week zijn Kaoutar Koudad en
Angelina van Waveren bij ons op school begonnen in groep 1. Wij wensen jullie veel plezier en succes
op onze school!
Schoonmaakochtend dinsdag 18 september
Aanstaande dinsdag 18 september gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De
klassen van deze groepen zijn dan leeg. Een paar ouders hebben aangeboden om een deel van deze
dag de klassen en de materialen schoon te maken. Dat vinden wij natuurlijk een fantastisch aanbod.
Zij kunnen dit niet alleen. Bent u aanstaande dinsdag beschikbaar, dan is uw hulp erg welkom. U kunt
u opgave doorgeven bij de leerkrachten en Johannes. Natuurlijk mag u ook bellen of mailen.
Leerplein en laptops/Ipads
Op de eerste schooldag hebben we tijdens de jaaropening de nieuwe naam voor de centrale hal
onthuld. Deze heet voortaan Leerplein. Het Leerplein is de centrale ontmoetingsplek in onze school.
Een plek waar de kinderen samen (groepsdoorbrekend) van en met elkaar kunnen leren. De
komende tijd zullen we samen met de kinderen gaan onderzoeken hoe we concreet invulling willen
geven aan ons leerplein.
Voor de zomervakantie hebben we nieuwe ICT-middelen gekregen. De kinderen van groep 5/6
hebben tijdens de jaaropening onze nieuwe laptops en Ipads officieel onthuld. We willen deze
middelen inzetten ter ondersteuning van het leerproces. De leerlingen kunnen lesstof digitaal verder
inoefenen met allerlei mooie en uitdagende oefensoftware. Daarnaast gebruiken we de laptops bij
het maken werkstukken en presentaties. We willen dit schooljaar onderzoeken hoe we nog meer
gebruik kunnen maken van onze Ipads en laptops.
Wordt vervolgd!
Schoolgids, jaarplanning en ouderhulplijst
U heeft deze week de schoolgids digitaal ontvangen. Desgewenst is deze op papier beschikbaar. Laat
u het dan weten aan Johannes. Vandaag heeft ieder gezin de jaarkalender, ouderhulplijst en
toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal gekregen.
Wet AVG: toestemming gebruik beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en
lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s of video’s te zien zijn. Wij vinden het belangrijk om
uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed
mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Bovendien vraagt de wet AVG
van ons dat wij u jaarlijks toestemming vragen.

Vandaag krijgt van ieder gezin het oudste kind een brief mee. Met deze brief vragen we uw
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kinderen. Wilt u deze brief aan de
achterkant invullen en deze z.s.m. (via uw kind) inleveren bij de groepsleerkracht? Bij voorbaat dank.
Oudercommissie
Door een verhuizing zal Sietske Veenstra na de herfstvakantie stoppen als voorzitter van de
oudercommissie. Hierdoor ontstaat er een vacature in de ouderraad. We zijn daarom op zoek naar
een nieuw lid voor de oudercommissie. De oudercommissie organiseert en ondersteunt de
activiteiten van school. Het heeft onze voorkeur als u de taak van voorzitter van Sietske kunt
overnemen. U kunt zich aanmelden bij de OC of bij Johannes.
Koffieochtenden en informatieavond groep 8
We kijken terug op een zeer geslaagde eerste koffieochtend. De opkomst van ouders was goed en de
reacties positief. We hebben als team genoten van de wijze waarop kinderen het reilen en zeilen op
school presenteerden aan de ouders. Erg leuk om te zien!
De tweede koffieochtend vindt plaats op donderdag 20 september. Ook tijdens deze koffieochtend
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
Wij realiseren ons dat niet alle ouders in de gelegenheid zijn om onze koffieochtenden te bezoeken.
De leerkrachten maken daarom een informatiebulletin t.a.v. hun groep. U ontvangt zodoende toch
alle informatie. Mocht u n.a.v. deze informatie in gesprek willen met de groepsleerkracht van uw
kind, dan kunt u vanzelfsprekend hiervoor een afspraak maken. Het informatiebulletin ontvangt u na
de koffieochtend van a.s. donderdag.
Informatieavond groep 8
Op dinsdag 2 oktober is er een om 19.30 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.
Schoolreis
De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan aanstaande dinsdag op schoolreis naar avonturenboerderij De
Drentse Koe. De leerlingen van groep 5 t/m 7 gaan naar Avonturenpark Hellendoorn. De ouders zijn
inmiddels geïnformeerd met een schoolreisbrief. We wensen alle kinderen en begeleiding een
onvergetelijke schoolreis!
Groep 3
Groep 3 leert o.a. lezen doormiddel van de methode Veilig leren lezen. Middels de bijlage informeert
juf Wilma u over de actuele lestof. U kunt zodoende thuis uw kind ondersteunen in de
leesontwikkeling.

Nieuws uit de bibliotheek
De bibliotheek informeert u middels de nieuwsbrief in de bijlage graag over de actuele
ontwikkelingen. Ook staan er een paar leuke boekentips in. Zoals u wellicht weet, start binnenkort de
Kinderboekenweek. Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief.
Oud papier
Vandaag wordt voor het eerst oud papier opgehaald. U ontvang z.s.m. de complete lijst met datums
van inzameling.
Kinderpostzegelactie
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan 26 oktober langs de deuren met de Kinderpostzegels. Juf
Lidy en meester Hedzer zullen dit met hun leerlingen voorbereiden.
(externe informatie) Belevingswandeltocht ‘Appelstap”
Op zaterdag 15 september a.s. organiseert Lionclub Ooststellingwerf voor de derde keer de
belevingswandeltocht ‘Appelstap’.
Wandelen in het Drents-Friese Wold is nooit meer hetzelfde na Appelstap. Dit is geen normale
wandeltocht, maar een unieke belevenis. Start in het licht en eindig in de schemer. Laat u onderweg
verrassen door muziek, licht, vuur en theater. Ontdek plekjes die u nog nooit gezien heeft en verken
de prachtige omgeving. https://www.lionsooststellingwerf.nl/appelstap/

Voor uw agenda:
 18-09
 20-09 9.00u
 21-09
 21-09
 26-09
 01-10
 02-10 19.30u
 03-10
 04-10
 05-10

Schoolreisjes groep 1 t/m 7
Koffieochtend
Comprix sportdag groep 8
GGD onderzoek groep 2
Kinderpostzegels groep 7 en 8
Leerlingenraad
Informatieavond groep 8
Start Kinderboekenweek
Dierendag
Dag van de leraar!

De komende weken zijn jarig:
 20-09 Angeline gr.1
 20-09 Ruben gr.3
 21-09 Kimberly gr.7
 22-09 Dani gr.5
 25-09 Bas gr.5
 26-09 Halima gr.3
 28-08 Tygo gr.6

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.

