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Oud papier

Agenda

Verjaardagen

1

2

3

5 maart 2020
Ouder Amy
Ouder Simone en Wiljan
Ouder Demi
*Rooster komende 2 maand staat
onderaan nieuwsbrief.

07-02
10-02
11-02
11-02
15-02
24-02
04-03
05-03

Rapport mee naar huis
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Naschools buurtsport bij OBS
Zuid
Start Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Comprixdag. Leerlingen vrij!
Studiemiddag: 12.30u vrij

12-02
12-02
14-02
20-02
01-03

Ian (gr.3)
Amy (gr.1)
Maryam (gr.8)
Quincy (gr.5)
Dagmar (gr.7)

Gezond trakteren!
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

Welkom op school!
Op onze school zijn een aantal nieuwe leerlingen gestart. We wensen Jiaming (gr.1), Elise (gr.4), Jana
(gr.4) en Joudi (gr.7) een fijne tijd toe op onze school.
Voorleeswedstrijd
Maryam uit groep 8 heeft afgelopen woensdagavond meegedaan aan de regiofinale van de
voorleeswedstrijd. Maryam heeft daar prachtig voorgelezen. Wij zijn natuurlijk supertrots op haar!
De winst ging naar een leerling van de Striepe uit Oldeholtpade. Volgend schooljaar mogen de
leerlingen van onze school weer meestrijden voor het voorleeskampioenschap.

Leerlingen vrij!
Zoals beschreven op de jaarkalender zijn de leerlingen binnenkort twee momenten vrij:



Woensdag 4 maart HELE DAG: Personeelsdag schoolbestuur Comprix
Donderdag 5 maart: 12.30 uur vrij i.v.m. studiemiddag Vreedzame School

Schoolplein
Morgenmiddag wordt er gestart met de aanleg van ons nieuwe schoolplein. Het oude speeltoestel
gaat dan weg. Vanaf maandag wordt er vanaf het nieuwe plein en de schooltuin bij de peuters naar
de bovenbouw toegewerkt. Elke week wordt er een fase gedaan. Dinsdag aanstaande wordt de
nieuwe bestrating geleverd.
De pleincommissie heeft de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan de plannen voor ons nieuwe
schoolplein. Ouders, team en leerlingen willen een groen en natuurlijk schoolplein met genoeg
ruimte om te spelen, sporten en te ontspannen. Rene Greveling, ouder van onze school, heeft alle
wensen vertaald naar een prachtig ontwerp. Schoolpleincommissie; Bedankt voor al jullie inzet!
De hovenier en de toestelleverancier hebben op basis van het ontwerp voorstellen en berekeningen
gemaakt. O.a. Arjen Nijboer, ook ouder van onze school, zal namens Hoveniersbedrijf Greenfixx ons
nieuwe schoolplein gaan aanleggen. De inzet en betrokkenheid van ouders bij ons plein vinden we
hartstikke mooi. Het wordt immers ook een plek voor jullie.
HULP GEVRAAGD!
Op vrijdagavond 14 februari en zaterdag 15 februari willen we met ouders zoveel mogelijk oude
tegels verwijderen. We gaan dan een paar uurtjes de oude tegels op pallets stappelen. Vele handen
maken licht werk en met het geld wat we besparen kunnen we leuke dingen voor de kinderen kopen.
Wij zorgen vanzelfsprekend voor iets lekkers tijdens en na het klussen!
Graag aangeven bij Johannes of en wanneer u kunt helpen.
Laarzen of oude schoenen mee
Nu het plein op de schop gaat, is de kans groot dat uw kind vieze schoenen krijgt op school. U mag
uw kind daarom gerust laarzen of oude schoenen meegeven voor het buitenspelen. Voor binnen
kunnen eventueel sloffen meegenomen worden.
Verbouwing
Onze verbouwing is bijna klaar. In de voorjaarsvakantie worden de vloeren in de hallen aangepakt.
Daarna worden het plafond en de verlichting nog vervangen. Hier en daar moeten nog wat kleine
dingen worden aangepakt en dan gaan we de school weer wat aankleden. We zijn in ieder geval nu al
heel trots op het resultaat!
Rapportgesprekken
Op 10 en 11 februari zijn onze rapportgesprekken. U heeft van ons hiervoor het rooster ontvangen.
Ouderavond 29 januari
We hebben vorige week woensdag een hele mooie ouderavond gehad met een goede opkomst. We
hebben ouders deze avond kunnen informeren over het programma De Vreedzame School. Kern van
het programma is dat je de ander ziet, hoort en serieus neemt. Door samen te werken krijg je het
mooiste resultaat. Samen met u willen we het beste voor uw kind. Dat kan alleen door een goede
samenwerking. We zijn daarom trots dat we deze avond zoveel ouders mochten ontvangen.
De ouderbijdrage is deze avond door de oudervereniging vastgesteld op € 25,00.
Schoolreisgeld is vastgesteld op € 30,00 en € 55,00 voor de schoolkampen. Deze bedragen zijn gelijk

gebleven met het voorgaande schooljaar. Voor vragen over deze bijdragen kunt u contact opnemen
met de oudervereniging of Johannes.
Buitenspeeldag
Dit voorjaar gaan wij op of rond 10 juni een buitenspeeldag organiseren op ons schoolplein. We
willen hiervoor een werkgroepje van ouders gaan samenstellen die deze dag gaat organiseren. Via de
ouderhulplijst hebben ouders zich opgegeven om hierbij te helpen. Lijkt het u leuk om mee te
denken over deze buitenspeeldag en hebt u zich nog niet opgegeven, dan horen wij het graag!
Buurtsportwerk: 11 februari
Aanstaande dinsdag is er weer naschools sportaanbod in de sporthal van OBS Zuid. Buurtsportwerk
doet hier altijd allerlei leuke sportactiviteiten zoals freerunnen, voetbal, turnen etc. Dit is echt de
moeite waard! Buurtsportwerk hoopt ook de leerlingen van Dorpsschool hier te zien! Toegang is
gratis. https://www.buurtsportweststellingwerf.nl/wp-content/uploads/2020/01/2020-Posternaschools-sportaanbod.png
Sporttoer: voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseert buurtsportwerk weer de Sporttoer. Een leuk evenement waarbij
kinderen gratis kunnen sporten. Zie voor meer info: http://www.buurtsportweststellingwerf.nl/

Oud papier rooster oudervereniging Dorpsschool Wolvega
Start: 18.30u
Locatie: bij school
Contactpersoon: De Vries; 0683585760
Onderling ruilen is toegestaan.

5 maart 2020

2 april 2020

Ouder Amy

Ouder Ruben

Ouder Simone en Wiljan

Ouder Amy

Ouder Demi

Ouder Ha-My
Ouder Ferris
Ouder Sanne

