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Maryam voorleeskampioen 2019!
Vandaag was de finale van onze voorleeswedstrijd. Maryam uit groep 8 is de schoolkampioen
voorlezen 2019 geworden. Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de regiofinale in de
Bibliotheek.
Yousuf (gr.4), Ying (gr.5), Aniek (gr.6), Demi (gr.7) en Maryam (gr.8) lazen als voorleeskampioen van
de eigen groep om beurten voor. Ze hebben het allemaal heel goed gedaan en werden beloond met
een persoonlijke oorkonde. Foto’s staan op onze website.
Even voorstellen!
Hallo! Mijn naam is Rowan de Valk. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit
Oosterwolde. Ik studeer in Groningen aan de Academische Pabo. Dit
eerste halfjaar loop ik stage in groep 1/2/3 op de dinsdag. Ik heb nu
een aantal dagen meegelopen en ik heb het naar mijn zin bij juf
Wilma en juf Pietje. Wat ik het liefste doe in mijn vrijetijd is
volleyballen. Dit doe ik in Oosterwolde. Ik heb zin in de komende
periode en jullie zullen mij vast eens tegenkomen op school!
Hoi! Ik zal mij even voorstellen. Ik
ben Nynke, 19 jaar oud en woon in
Wolvega. Ik ben dit schooljaar stagiaire op de Dorpsschool. Ik zit in
mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistente aan het
Drenthe College in Meppel. Ik loop donderdags en vrijdags stage
bij Juf Ingrid/ meester Johannes in groep 4/5. Af en toe heb ik
groep 3 ook onder mijn hoede. Nog wat leuke weetjes: Ik ben een
paardenmeisje en surf in de
zomer in Zuid-Frankrijk. Ik
lees veel en ben thuis graag
creatief bezig met o.a.
interieurstyling. Hier wil ik mij ook voor gaan oriënteren voor
een vervolgopleiding. Ik wil dus niet echt leerkracht worden,
maar dit neemt niet weg dat ik het ontzettend leuk vind om
met kinderen te werken. Hopelijk treffen we elkaar eens om
kennis te maken!
Mijn naam is Bart van Dalen en dit jaar loop ik stage op De
Dorpsschool. Zoals op de foto te zien, ben ik naast leraar in
opleiding ook erg actief op de boerderij waar ik graag even

mag uitwaaien na een lange dag in de schoolbanken. Naast boer ben ik ook waterpoloër en
muzikant. Dit jaar ben ik elke dinsdag te vinden op de dorpsschool. Tot februari bij Juf Ingrid in groep
vier en vijf en vanaf februari bij meester Hedzer in groep acht. Ik hoop in deze tijd veel te leren en
ook iets bij te dragen aan de school. Tot nu toe heb ik alleen nog maar dingen weg gehaald bij de
school, namelijk de bosjes om het plein.
Jubileum juf Lidy
Deze week stond in het teken van het jubileum van juf Lidy. Een onderwijscarrière van 40 jaar is
zeker niet vanzelfsprekend. Een hele prestatie! Juf Lidy heeft genoten van alle aandacht, felicitaties
en cadeaus. Wat mooi dat er zoveel mensen persoonlijk op school, via facebook of via een postkaart
Lidy feliciteerden met dit bijzondere jubileum. Het wordt zeer gewaardeerd. Vanavond gaat het team
samen eten om het jubileum samen te vieren. Lidy denkt nog niet aan stoppen en is van plan de
komende jaren ‘gewoon’ juf te blijven op Dorpsschool. En dat vinden we allemaal hartstikke mooi!
Website
We onderhouden wekelijks de website en zorgen ervoor dat actueel nieuws en onze foto’s tijdig in
het fotoalbum staan. Ook qua teksten is onze website stevig onder handen genomen. Zo kunnen
(nieuwe) ouders de belangrijkste informatie lezen over onze school.
Groepsoptreden groep 1/2/3
Aanstaande woensdag avond is om 19.00u is het groepsoptreden van groep 1/2/3. De koffie en thee
staat om 18.45 uur voor u klaar.
Afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag 18 januari sluiten we met onze leerlingen de Kinderboekenweek af. We zijn nu nog volop aan
het werk met het thema Op Reis!
Nieuw thema: Holland!
Na de herfstvakantie gaan we schoolbreed werken aan het thema Holland. We willen de school graag
in Hollandse sferen brengen. Heeft u thuis nog iets leuks binnen dit thema, dan lenen we het graag
van u. Het mag van alles zijn. Van posters met molens tot klompen en sjoelbakken.

Voor uw agenda:
 14-10 Omgekeerde oudergesprekken
 15-10 Omgekeerde oudergesprekken
 16-10 Groepsoptreden 1/2/3
 18-10 Afsluiting Kinderboekenweek
 21-10 Start Herfstvakantie
 28-10 Luizencontrole

De komende weken zijn jarig:
 13-10 Keano (gr.5)
 17-10 Dewi (gr.7)
 20-10 Jana (gr.6)
 26-10 Jessica (gr.7)
 31-10 Yent (gr.7)
 2-11 Andy (gr.2)

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.

