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Herinnering:
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Agenda 2019-2020
02-9

Start Startgesprekken

09-9

Luizenpluis

09-9

OR-MR + team

10-9

Start blok 1 Tjonge®talent

11 t/m 13-9

Schoolkamp 7-8

20-9

16.00 – 18.30 uur Fancy Fair!

Start nieuwe schooljaar
De eerste schoolweek zit er al weer bijna op
en we zijn het jaar goed begonnen. Maandag
zijn de kinderen letterlijk de school ingerold.
Maandagavond werd de inloopavond door
bijna iedereen bezocht. Bij een rondje langs
de groepen bleek iedereen er weer zin in te
hebben. Het weer was haast te mooi, maar
met wat aanpassingen hier en daar is ook dat
weer goed gekomen. Allemaal een fijn
schooljaar toegewenst!
Startgesprekken
Volgende week zijn de startgesprekken. Deze
zijn verplicht. Het is belangrijk voor de
vertrouwensrelatie tussen ouders, kinderen en
school. De kinderen zijn er bij. In de toekomst
gebruiken we hiervoor een standaard
vragenformulier. Deze moet nog ontwikkeld
worden. Elke gesprek duurt ongeveer 15
minuten. U heeft daarvoor een uitnodiging
gekregen via de Parro app. En aantal ouders
hebben zich hiervoor nog niet aangemeld. Als
u hier vragen over heeft, kunt u die stellen
aan de groepsleerkracht.

het actief lesgeven in het Fries. Dat zijn de D-E
en F scholen. In de Kring is een F- school.
Kerndoel is dan: attitude onderwijs voor het
Fries. I.v.m. dit project zijn er lessen en
excursies ontwikkeld. Hieronder vindt u alvast
het schema. We hopen dat u voor uw groep daar
rekening mee wilt houden wanneer er een
beroep wordt gedaan op vervoer en begeleiding.
Groep 1-2: Donderdag 21 mei van 9-10.15 uur
bezoek Hoolten Klinten Appelscha;
Groep 3-4: dinsdag 14 april van 9-10.30 uur;
Oudheidskamer Wolvega;
Groep 5: Maandag 14 oktober van 10.30 –
13.15 uur (middagpauze ingepland)
Stellingwarver Schrieversronte,
Oldberkoop.
Groep 6: dinsdag 10 maart 9.00 – 10.45 uur:
Oold Ark/De Weyert (molen)Makkinga
(Voorbereiding en verwerking op 9
maart en 11 maart in de klas)
Groep 7-8: donderdag 27 februari van 9.00 –
12.00 uur Vlechtmuseum Noordwolde.
NB. Voor groep 5 wordt dus al gauw vervoer
gezocht!

Luizenpluis
I.v.m. een extra vergadering van de OR, is
deze uitgesteld naar maandag 9 september.
Wilt u in de periode daarvoor uw kind alvast
extra controleren op luizen maar ook neten?

Schoolkamp 7-8
De kinderen van groep 7-8 gaan van woensdag
11 t/m vrijdag 13 september op schoolkamp. Juf
Marloes gaat mee als begeleider. Juf Anja
(directeur) zal dan in groep 6 waarnemen.

Portfolio
Heeft iedereen het portfolio al ingeleverd? Dat
zou deze week.

BOS (Bibliotheek op School)
Ook dit jaar gaan we weer veel activiteiten doen
in samenwerking met de bibliotheek. Taal en
lezen is nu eenmaal erg belangrijk! Er zijn
activiteiten in de klas, maar ook activiteiten
waarbij we hulp van ouders nodig hebben, zoals
bij het voorlezen!
In de week van 22 jan t/m 1 febr. Zijn de
nationale voorleesdagen. We hopen dan ook een
beroep te doen op de ouders.
Binnenkort is de Kinderboekenweek, we gaan
werken met de boekenkring, er zijn weer
bezoeken aan de bibliotheek en voor iedere
groep is er een speciale activiteit.

Tjonge®talent
Op dinsdag 10 september starten we met het
Tjonge®talent. Alle kinderen zijn ingedeeld en
de lijsten hangen zichtbaar in de hal van de
bovenbouw. Ieder blok zijn er 2 talentgroepen
en 2 groepen die werken aan het thema van
het blok. De talenten in blok 1 zijn Tekenen &
schilderen en Sport & Spel. Het thema voor de
andere 2 groepen is: Digitale geletterdheid
(mediawijsheid en informatieverwerking)
De Veerkieker
Ook dit schooljaar doen we mee met het
project De Veerkieker. Deze lessen vallen
onder het vak ‘Kunst & Cultuur’ en hebben een
relatie met heemkunde en het taalplan Fries.
Scholen in Friesland krijgen van de provincie
een subsidie voor ‘Friese Cultuur’. Het hangt
van de plaats af welk profiel een school heeft.
De scholen waar veel Fries wordt gesproken
en ook in het Fries les wordt gegeven, zijn de
scholen met een A,B of C profiel. De scholen in
Ooststellingwerf hebben een ontheffing voor

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

