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Nr. 1, augustus 2019
Hallo allemaal,
Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebben van de zomervakantie. We zijn erg benieuwd naar alle
verhalen. We hebben er weer zin in en gaan er weer een mooi schooljaar van maken met z’n allen!
De afgelopen weken is er hard gewerkt in en op de school. Zo is het dak inmiddels bijna helemaal
vervangen. In het toekomstig onderbouwlokaal zijn twee ramen in de hal gemaakt en er zijn enkele
kleinere klussen uitgevoerd. We zijn ontzettend trots op ons nieuwe meubilair. U bent maandag bij
de inloop van harte welkom om een kijkje te nemen.
We hebben de afgelopen weken een aantal mooie subsidies toegezegd gekregen voor ons
schoolplein. We hebben inmiddels een prachtig bedrag binnen. Hierdoor kunnen we de komende
maanden starten met snoeien, afbreken en afvoeren en starten met de aanleg van ons nieuwe
schoolplein.
Tot maandag!
Met vriendelijke groet,
namens het team
Johannes de Jong
Directeur Dorpsschool Wolvega

Welkom op school!
Na de zomervakantie starten er vijf nieuwe leerlingen bij ons op school:
•
•
•
•
•

Maria Zielinska, groep 1
Hadi El-Khalaf, groep 1
Ian Hofstee, groep 3
Lyllith Hofstee, groep 5
Famke Jansen, groep 7

Allemaal welkom op de Dorpsschool! Wij wensen jullie veel plezier en succes op onze school!
Gouden weken: Start schooljaar a.s. maandag 26 augustus
Aanstaande maandag starten we het nieuwe schooljaar. We starten dan meteen met de zogenaamde
Gouden Weken. Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan de herfstvakantie. Die eerste zes
tot acht weken zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de school en groep. Want we
willen allemaal positieve, gezellige, hardwerkende groepen waarin kinderen voor elkaar opkomen.
Rust en voorspelbaarheid vinden we daarbij belangrijk. De leerlingen starten daarom allemaal in de

eigen groep. Om 8.45u komen de kinderen en het team op het leerplein bijeen. We openen dan
gezamenlijk het schooljaar. Hierbij zijn alle groepsleerkrachten aanwezig.
Onderbouw: brengen en halen
De inloop voor de groepen 1, 2 en 3 start om 8.15 uur. Tijdens de gouden weken starten beide
leerkrachten (Wilma en Pietje) met alle leerlingen in hetzelfde lokaal. De komende weken straten we
bij de inloop met de leeskring. De kinderen pakken bij binnenkomst een boek en gaan lezen. Wilt u
iets bespreken met de leerkracht? Dat kan natuurlijk. Maakt u dan even een afspraak na schooltijd.
Vanaf dit schooljaar worden de kinderen van de onderbouw door de leerkrachten via de ingang van
de onderbouw naar buiten gebracht. We maken daarom geen gebruik meer van de achterdeur. We
starten op deze plek binnenkort met de aanleg van een achtertuin voor de onderbouw en peuters.
Inloop groep 4/5
Tijdens de gouden weken halen de leerkrachten van groep 4/5 (Ingrid en Johannes) de leerlingen bij
de eerste bel op bij de deur van de onderbouw. De kinderen van deze groep verzamelen daarom net
als vorig schooljaar op de gebruikelijke plek bij de hoofdingang. Groep 4/5 gebruikt nog even de
kapstok naast de repro. Wanneer de peuterspeelzaal verhuisd is, krijgt deze groep een nieuwe
kapstok bij de bovenbouw.
Inloop groep 6/7 en groep 8
Groep 6/7 en groep 8 gaan bij de eerste bel zelfstandig rustig naar de lokalen. Zij gebruiken dezelfde
kapstokken als vorig schooljaar.
Zonnige start van het schooljaar
Het wordt erg mooi weer volgende week. De kinderen gaan mogelijk spelen met water. De nieuwe
watertafel in de onderbouw gaat in ieder geval uitgeprobeerd worden! Een extra setje droge kleren
mee naar school is daarom handig.
Goed water drinken en insmeren is op deze dagen nodig. Water hebben we genoeg, maar insmeren
graag voor schooltijd thuis.
Koffieochtenden en informatieavond onderbouw
We willen u weer uitnodigen voor onze koffieochtenden. Deze koffieochtenden vinden plaats op
dinsdag 3 september en donderdag 12 september in de groepen 4 t/m 8. 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 koffie te drinken. Hierbij zijn de
directeur en intern begeleider aanwezig.
Programma koffieochtend:
9.00u Vrije inloop op het leerplein. De koffie en thee staan klaar!
9.30u Ronde 1
10.00u Pauze met koffie en thee
10.15u Ronde 2
10.45u Einde koffieochtend
Op maandag 2 september is er een om 19.00 uur een informatieavond voor de ouders van leerlingen
van onze onderbouw (1, 2 en 3). Tijdens deze avond lichten wij toe waarom wij werken met een
onderbouw 1/2/3, hoe we dat organiseren en wat wij en de leerlingen doen. Wilma, Pietje, Dieuwke

en Johannes zijn hierbij aanwezig. Op een later moment organiseren wij ook in de onderbouw
kijkochtenden en inloopmomenten.
Schoolgids, jaarplanning en ouderhulplijst
De komende weken zal de schoolgids, jaarplanning en ouderhulplijst definitief worden gemaakt. 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. Na de vergadering vertellen de leerlingen in de
groep wat besproken is.
Gym
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen zoals gebruikelijk in de grote zaal (naast obs Zuid). Sport en
bewegen vinden wij belangrijk. We gymmen daarom vanaf dit schooljaar twee keer per week op
woensdag en vrijdag.
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 vrijdag weer mee naar
huis gaat voor het wassen. Bij voorbaat dank!
Groep 6/7 en groep 8 gaat op de fiets naar gym. Wij vinden het net als alle andere vakken belangrijk
dat uw kind meedoet met deze les. Zonder fiets kan uw kind helaas niet mee naar de gymzaal. Op
woensdag en vrijdag verwachten wij daarom al deze leerlingen op de fiets op school. De leerlingen
van groep 6/7 eindigen op woensdag om 14.00u bij de gymzaal. U kunt uw kind daar ophalen.
De kinderen van de groepen 1 en 2 bewegen in principe dagelijks. Bij mooi weer op het plein en in bij
minder weer in het speellokaal. In het speellokaal is gebruik van gymschoentjes nodig.
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.
Voor uw agenda:
26-08
02-09
02-09
03-09
04-09
05-09
12-09
12-09
17-09
20-09
25-09
28-09

8.30u Start nieuwe schooljaar
Leerlingenraad
19.30u Informatieavond onderbouw
9.00u Koffieochtend
19.30u Gezamenlijke vergadering OV/MR/Team
Schoolreizen groep 1 t/m 7 (info volgt)
9.00u Koffieochtend
Oud papier
STUDIEMIDDAG TEAM 12.30u leerlingen vrij (info volgt)
Comprix sportdag groep 8
Start kinderpostzegels 6/7/8
Nationale burendag (info volgt)

In de augustus waren jarig:
03-08 Delco (gr.6)
05-08 Lana (gr.2)
07-08 Soufian (gr.6)
09-08 Ying (gr.5)
12-08 Hadi (gr.1)
14-08 Simon (gr.7)
21-08 Jiaying (gr.6)
23-08 Lillith (gr.5)
De komende weken zijn jarig:
30-08 Ha-My (gr.6)
31-08 Maria (gr.1)
11-09 Bilal (gr.3)
20-09 Ruben (gr.4)
21-09 Kimberley (gr.8)
22-09 Dani (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.

