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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 november a.s.

Nr. 4, oktober 2018
Hoera een zusje!
Noa uit groep 6 heeft op 30 september een zusje gekregen. Haar naam is Myla. Van harte
gefeliciteerd! We wensen Francois, Fiona, Noa en Myla veel geluk toe samen.
Welkom op school
De afgelopen weken zijn er twee nieuwe leerlingen op school begonnen. Dora Göker in groep 1 en
zijn zus Kayra Göker in groep 8. We wensen Dora en Kayra een fijne en leerzame tijd toe op onze
school.
Afscheid
We nemen morgen afscheid van Maya Tabak (gr.4). Volgende week vrijdag nemen wij afscheid van
Andrea (gr.5) en Jelmer Visser (gr.4). Wij wensen Maya, Andrea en Jelmer een fijne en leerzame tijd
toe op de nieuwe school.
Sietske bedankt!
Sietske Veenstra gaat als voorzitter van oudercommissie afscheid nemen van onze school. De
afgelopen jaren heeft zij zich enorm ingezet voor onze leerlingen en de school. We hebben haar
ervaren als een gouden kracht binnen onze school. Wij waarderen haar inzet zeer. Sietske bedankt!
Kinderboekenweek 2018: Kom erbij!
Dit jaar staat het thema ‘vriendschap/ Kom erbij’ centraal tijdens de kinderboekenweek. En ook dit
jaar zijn er weer leuke activiteiten op school rond dit thema gepland. Jaarlijks terugkerend de
voorleeswedstrijd die deze middag plaats vond. Ronisha uit groep 7 mag zich dit jaar de trotse
voorleeskampioen van onze school noemen. Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de lokale
finale in de bibliotheek. Ook hebben we gezellig met elkaar en belangstellenden een
spelletjesmiddag gehouden, hebben we prachtige knutsels gemaakt, gastlessen van de bibliotheek
gevolgd en wordt morgen de week afgesloten met een optreden van groep 3 en 4. We hopen dat de
leerlingen geïnspireerd zijn om nog vaker te lezen en weg te dromen in de meest fantastische
verhalen.
Kinderboekenbeurs
Net als vorig jaar willen we weer een kinderboekenbeurs organiseren. Omdat de kinderboekenweek
al flink gevuld is met activiteiten hebben we besloten deze op vrijdag 19 oktober plaats te laten
vinden van 11 tot 12 uur. Alle leerlingen van de basisschool mogen hun eigen oude leesboeken/
stripboeken verkopen zodat een ander kind er ook plezier van kan hebben. De leerlingen krijgen een
brief met informatie mee met tips en regels om van de boekenbeurs een geslaagd feest te maken. Bij
deze willen wij dan ook iedereen uitnodigen om een kijkje te nemen en een kinderboek te kopen op
onze kinderboekenbeurs. In de bijlage een brief met alle informatie.

Biebnieuws!
In de bijlage het actuele nieuws uit onze bibliotheek.
Schoonmaak doe/avond
Op dinsdag 30 oktober staat de schoonmaak/doeavond gepland. We gaan deze avond vooral veel
opruimen en oude materialen uit de school halen. We hebben daarom behoefte aan spierkracht!
Mocht u ’s avonds verhinderd zijn en overdag willen schoonmaken, dan is deze hulp uiteraard
welkom!
Gymkleren mee naar huis in vakantie
Wilt u er met uw kind voor zorgen dat de gymkleding en schoenen in de herfstvakantie mee naar huis
gaan? Bij voorbaat dank!
Spaaractie Albert Heijn
Bij de Albert Heijn is momenteel een spaaractie gaande, waarbij steekvormpjes (letters) kunnen
worden gespaard. U maakt school hiermee erg blij. U kunt ze inleveren bij juf Wilma.
Nieuws uit groep 1/2
Beste ouders,
Het schooljaar is alweer bijna 2 maanden geleden begonnen. De kinderen zitten al(weer) goed in het
ritme. De afgelopen periode hebben we gewerkt aan de volgende projecten:




Hoera weer naar school.
Rekenweek
Kinderboekenweek met thema "Vriendschap".

We hebben de afgelopen periode ook nieuwe leerlingen in de groep gekregen. Na de herfstvakantie
mogen wij onze 16e leerling begroeten.
Vanaf maandag 29 oktober werken we aan het project "Herfst". Natuurlijk mag hierbij het
"Herfstcircuit"niet ontbreken. Hiervoor zoek ik nog 2 ouders, die ons willen helpen op dinsdag 30
oktober van 8.30u t/m 9.30u. U kunt zich bij mij aanmelden.
Vriendelijke groet: juf Babs
Vacature GMR (bijlage)
In de bijlage bij deze mail een vacature voor de oudergeleding van de GMR van ons bestuur Comprix.
De GMR praat mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn
voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.
Schoolmaatschappelijk Werk
Wemanda Teunissen

Esther Hoekstra

06 82225229

0620496151

w.teunissen@weststellingwerf.nl

e.hoekstra@weststellingwernl

Wij zijn Wemanda Teunissen en Esther Hoekstra en zijn werkzaam voor gemeente Weststellingwerf
binnen het gebiedsteam Noordwolde en Wolvega. Onze specialisatie is Schoolmaatschappelijk Werk
en om die reden zijn wij aan school verbonden en zijn wij aantal keer per maand in de school

aanwezig met een spreekuur. Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulpverlening voor
kinderen en ouders. Een reden om contact met Schoolmaatschappelijk Werk op te nemen, kan
bijvoorbeeld zijn:






Mijn kind wordt gepest;
Ik heb vragen over de opvoeding;
Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we willen de kinderen hierin zo goed mogelijk
ondersteunen;
Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen
Ik heb zorgen over mijn kind;

In gezamenlijkheid met ouders en met school wordt bekeken wat de zorg is en welke hulp het meest
passend is. Het SMW biedt zelf kortdurende hulp, soms is één gesprek voldoende. Ook kan het zijn
dat een andere specialist in het gebiedsteam meer aansluit bij uw vraag, dan zal SMW in overleg met
u zorgen dat er contact komt met de juiste specialist. Wanneer er toch grotere zorgen zijn, dan zal
het SMW in overleg met ouder(s) doorverwijzen naar een andere instantie.
Mocht u zich willen aanmelden voor het SMW dan kan dat via de leerkracht, de ib’er of de directeur
van de school. Ook kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met SMW. Onze gegevens staan hier
onder vermeld. Wanneer u onderstaande personen niet kunt bereiken kunt u bellen met ons
algemene nummer 0561 691234.

Voor uw agenda:
 11-10
 12-10
 15-10
 17-10
 17-10
 22 t/m 26-10
 29-10
 30-10
 08-11

Groepsoptreden groep 3/4
Afsluiting kinderboekenweek
Vergadering oudercommissie
Kinderen kiezen lampion
Vergadering MR
Herfstvakantie
Luizencontrole
Schoonmaak/doeavond
Oud papier

De komende weken zijn jarig:
 13-10 Keano (gr.4)
 17-10 Dewi (gr.6)
 20-10 Jana (gr.5)
 26-10 Jessica (gr.6)
 31-10 Yent (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.

