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De nieuwsbrief van de Dorpsschool verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 september a.s.

Nr. 2, 12 september 2019
Beste ouders,
We hebben de eerste weken van het nieuwe schooljaar als heel positief ervaren. Het is na zes weken
zomervakantie goed om de kinderen en ouders weer op school te zien. Er heerst een fijne, goede
sfeer op school. Het nieuwe meubilair in de klassen en op het leerplein wordt goed gebruikt. Ook
onze grote 'Dorpstafel' is populair. Tijdens beide koffieochtenden zijn hier al mooie gesprekken
gevoerd over allerhande (schoolse) zaken. De koffieochtend vinden wij erg positief. Mooi om te zien
hoe goed de leerlingen zelf kunnen vertellen over het reilen en zeilen in de groep. Dat past helemaal
bij onze missie Vol vertrouwen naar zelfstandigheid! Het komend schooljaar zullen we diverse gasten
over onderwijs, opvoeding en opgroeien uitnodigen voor goede gesprekken aan onze 'Dorpstafel'.
We starten met twee gasten tijdens de Week van de opvoeding. U leest hierover in deze nieuwsbrief
meer. Nieuwsgierig naar de andere gasten? Wordt vervolgd!

Studiemiddag 17 september
Aanstaande dinsdag heeft het team een studiemiddag. De leerlingen zijn om 12.30 uur vrij. We geven
de kinderen wel gelegenheid om te lunchen op school. Wanneer uw kind naar kinderopvang gaat
moet u dit zelf doorgeven aan de BSO of gastouder.
Binnenkort ontvangt u van ons een aparte nieuwsbrief waarmee wij u informeren over onze
teamscholing.
Schoolgids en schooljaarkalender
Deze week krijgt uw kind een afgedrukte versie van de schoolgids met alle praktische informatie over
dit schooljaar en de schooljaarkalender. Let op: De datum van het groepsoptreden 1/2/3 in oktober
is verplaatst naar woensdagavond 16 oktober. Deze datum staat op de eerder gestuurde digitale
versie op 8 oktober.
Ouderhulplijst en toestemming gebruik foto's
Deze week krijgt uw kind de ouderhulplijst 2019-2020 en het toestemmingsformulier voor foto's
mee. Graag ontvangen wij beide formulieren volgende weer terug op school bij de groepsleerkracht.
Zonder dit formulier kunnen we geen foto’s van uw kind maken.
Tostirooster
Uw kind krijgt deze week het tostirooster mee.
Gym
Nog niet alle kinderen hebben gymkleding mee naar school. Graag zien we vanaf volgende week dat
alle kinderen van school gymkleding en gymschoenen bij zich hebben.

Verkeersles over ‘de dode hoek’
Het thema van de kinderboekenweek is ‘Op reis’. Vrijdag 27 september komt er op school een
vrachtwagen van Veilig Verkeer Nederland op school. De kinderen krijgen les over de dode hoek. Ze
mogen onder andere achter het stuur kruipen. Hartsikke leerzaam, leuk en spannend! Deze les is
voor alle groepen.
Comprix-sportdag groep 8
Op vrijdag 20 september is de jaarlijkse Comprix-sportdag voor groep 8. Het gaat weer een hele
leuke, sportieve en uitdagende dag worden. Alle noodzakelijke informatie ontvangen de kinderen
van groep 8 van meester Hedzer. We wensen groep 8 veel plezier!
Kinderpostzegels
Op woensdag 25 september start de Kinderpostzegelactie. De leerlingen van onze bovenbouw gaan
dan langs de deuren om voor het goede doel Kinderpostzegels te verkopen. Vooraf krijgen ze uitleg
en instructie van de groepsleerkrachten.
Nationale burendag
Op zaterdagochtend 28 augustus vieren wij op het schoolplein Nationale burendag. Een goed contact
met de buren en de wijk vinden wij belangrijk. Onze school en ons schoolplein is een
ontmoetingsplek; een plek waar wijkbewoners welkom zijn. Wij hopen dat onze buren en
wijkbewoners goed op onze school en de kinderen passen. Vooral als de school dicht is. Wij willen
daarom investeren in een goed contact met onze wijkbewoners. Zo ontstaat meer verbondenheid
met Dorpsschool en wordt de leefbaarheid in de wijk bevorderd. Meer informatie over het
programma volgt.
Luizenzakken
De kinderen hebben voor de zomervakantie luizenzakken mee naar huis genomen. Wilt u ervoor
zorgen dat deze weer mee naar school komen? Bij voorbaat dank!
Week van de Opvoeding 7 t/m 13 oktober
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Wat is een goede
opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je?
In heel Nederland kun je tijdens de Week workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten
bezoeken. Ook bij ons op school worden in samenwering met de gemeente activiteiten
georganiseerd.
Thema 2019: Hand in hand
Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in hand met ouders of opvoeders, spelen ook de
school, sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen
samen de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en
betrokken organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en
veilig kan opgroeien. Deze week is een mooi moment om de handen ineen te slaan. Meer informatie
over het programma volgt.
Externe informatie
Na de agenda en verjaardagen volgt informatie van Buurtsportwerk. Graag uw aandacht hiervoor.
Wij willen sport en bewegen bevorderen. Buurtsportwerk biedt na school erg leuke activiteiten aan.
Deze naschoolse sportactiviteiten zijn echt de moeite waard!

Voor uw agenda:
12-09 Oud papier
17-09 STUDIEMIDDAG TEAM 12.30u leerlingen vrij
20-09 Comprix sportdag groep 8
25-09 Start kinderpostzegels 6/7/8
28-09 Nationale burendag (info volgt)
02-10 Start Kinderboekenweek
07-10 Leerlingenraad
07-10 Dag van de leraar!
10-10 STUDIEMIDDAG TEAM 12.30u leerlingen vrij

De komende weken zijn jarig:
20-09 Ruben (gr.4)
21-09 Kimberley (gr.8)
22-09 Dani (gr.6)
25-09 Bas (gr.6)
26-09 Halima (gr.4)
28-09 Kaoutar Gr.2)
28-09 Tygo (gr.7)

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.

__________________________________________________________________________________

Buurtsportwerk-nieuwsbrief voor ouders.
Beste ouders/verzorgers,

Dit schooljaar zullen wij wederom actief zijn als Buurtsportcoaches op de basisscholen. Wij
ondersteunen de scholen op het gebied van sport en bewegen.
Wat doen wij zoal?
Ondersteuningslessen:
Frits en Karen ondersteunen dit schooljaar meerdere malen de groepsleerkrachten tijdens de
gymlessen. Er worden voorbeeldlessen gegeven in thema’s die de groepsleerkrachten hebben
aangedragen. Door deze lessen proberen we de groepsleerkrachten te inspireren met nieuwe lesstof
en te helpen door handvatten te bieden voor het geven van gymlessen op verschillende niveaus.
Motorische screeningen:
Buurtsportwerk is sinds 2014 actief met Sport op Basisscholen Extra (SOBx). Met SOBx hebben we
het doel om kinderen - die op motorisch vlak wel een ‘duwtje in de rug’ kunnen gebruiken –een

aanbod te bieden. In overleg met de school kan er een moment gepland worden om een motorische
screening af te nemen bij de groepen 2 en 3. De screening bestaat uit 4 essentiële vaardigheden:
balvaardigheid – evenwicht - springen coördinatie en springen kracht.
Na deze screening kunnen wij inschatten welke leerlingen wel wat extra motorische ondersteuning
zouden kunnen gebruiken. Die leerlingen krijgen een uitnodiging om – als de ouders hiervan gebruik
willen maken - deel te nemen aan de naschoolse beweeggroep in Wolvega of Noordwolde. In deze
beweeggroepen kunnen kinderen bewegen en spelen op hun eigen niveau onder professionele
begeleiding van een buurtsportcoach. De lessen zijn geheel gratis voor de leerlingen! Nadere
informatie kunt u rechtstreeks bij de buurtsportcoach van uw school verkrijgen.
Clinic’s van verenigingen:
Het Buurtsportwerk werkt ook samen met sportverenigingen. Vanuit deze samenwerking proberen
we verschillende verenigingen in de gymles op de scholen te krijgen om clinics te geven. De
leerlingen kunnen zo kennis maken met verschillende sporten die aangeboden worden in de
gemeente. Voor de verenigingen is het een mooi moment om promotie te maken voor eventuele
nieuwe leden.
Weet uw kind nog niet op welke sport hij/zij wil doen? Neem dan contact op met het Buurtsportwerk
of kijk op onze website www.buurtsportweststellingwerf.nl voor een overzicht van alle verenigingen.
Er is altijd een mogelijkheid om een gratis kennismakingsles bij een vereniging te volgen. Mochten er
financiële belemmeringen zijn om uw kind te laten sporten dan kan ‘Stichting Leergeld’ wellicht
uitkomst bieden. De buurtsportcoach van uw school kan u hier meer over vertellen.
Overige werkzaamheden op de scholen:
De buurtsportcoaches zijn ook betrokken bij de volgende zaken:




Aquagym (een paar lessen ‘bewegingsonderwijs in het zwembad).
Koningsspelen, sportdagen, schoolkorfbal en schoolvoetbal
Gebruik extra sport – en spelmaterialen in gymzaal – speellokaal en schoolplein.

Ook overige instanties, b.v. verenigingen, kunnen zonder bijkomende kosten gebruik maken van de
sport – en spelmaterialen welke wij in beheer hebben.
Sporttoer, Zomertoer en Naschools Sport Aanbod (NSA):
Na schooltijd worden er maandelijks 7 gratis naschoolse sportactiviteiten (NSA) aangeboden in
Weststellingwerf. Vaak worden lokale verenigingen bij de activiteiten betrokken. Kinderen kunnen op
deze manier gratis kennis maken met verschillende sporten in de gemeente. Onze doelgroep voor de
NSA zijn de kinderen uit groep 3 t/m 6. Als het goed is heeft uw zoon / dochter de flyer al gekregen
op school. Hieronder het overzicht van alle NSA activiteiten.
Locatie
Potterstraat
OBS Zuid
Nije Steense
De Duker
De Blesse
De Schakel
De Striepe

Dag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

Tijd
14.30
14.30
15.00
15.00
16.00
14.30
15.00

3 sept.
10 sept.
17 sept.
5 sept.
12 sept.
Maandag 23
sept.
Donderdag 26
sept.

1 okt.
8 okt.
15 okt.
3 okt.
10 okt.
Donderdag 17
okt.
Dinsdag 29
okt.

19 nov.
26 nov.
3 dec.
28 nov.
21 nov.
Dinsdag 19
nov.
Maandag 25
nov.

In de vakanties worden er ook activiteiten georganiseerd door het Buurtsportwerk. In de
herfstvakantie en de voorjaarsvakantie is er in Noordwolde, Wolvega en Munnekeburen een
Sporttoer. Hier kunnen kinderen gratis aan deelnemen zonder opgave. We proberen iedere editie
iets anders te organiseren, vaak in samenwerking met verenigingen. In de 1e week van de
zomervakantie organiseren we ook een Zomertoer in Noordwolde en Wolvega, de locaties
verschillen per activiteit.

Op de hoogte te blijven van onze activiteiten?
Like ons op facebook (facebook.com/BuurtsportWSW).
Bekijk onze website http://www.buurtsportweststellingwerf.nl/
Je kunt ons natuurlijk ook aanspreken als we in de buurt zijn.

Met sportieve groet,
Frits Schnoor – buurtsportcoach van uw school.
frits.schnoor@comprix.nl

06 22330535

