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● Ouderbijdrage

Contactinformatie wijkagent René de Waal:
Bellen naar 0900-8844 en vragen naar René de
Waal. (Let wel: 112 meldingen moeten naar 112
en niet naar de wijkagent)
De wijkagent heeft ook een spreekuur:
Op dinsdag van 13.30-14.00 uur op het
gemeentehuis; en van 15.00 – 16.00 uur op het
Stellingwerf College.
Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

Agenda 2019-2020
2-10

Start boeken week

14-10

Observaties in de klas

14-10

Veerkieker groep 5

21-10

Start herfstvakantie

28-10

Project ‘Op Reis’

Lief & leed
Juf Antje Fokkens (schoonmaak) heeft haar
pols gebroken. Dat vinden we natuurlijk heel
vervelend voor haar. Juf Antje wordt
vervangen door de andere schoonmaaksters
van MFS-Zuid. Juf Antje Wagenaar (VVE tutor
1-2) is ziek gemeld en zal voor langere tijd
afwezig zijn. Ze wordt vervangen door
Florianne de Bruijn. Juf Nina is ook even ziek
thuis geweest maar gaat binnenkort reintegreren. We wensen al onze zieken sterkte
en beterschap.
Verkeersflits
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd
verkeersproject. Er is geoefend op de fiets, we
weten nu alles van ‘de remweg’ en ‘dode hoek’
en dat jij je niet moet laten afleiden op de
fiets bv. door te appen. In de OB (1-4) is
‘Verkeer’ ook het thema waar in de periode tot
de herfstvakantie over gewerkt wordt.

- De school ontvangt dan een waardebon ter
waarde van 20% van de totale waarde van de
kassabonnen.
We hopen natuurlijk dat alle ouders in de
Kinderboekenweek een boek voor hun
kind/kinderen kopen .
Schoolfruit
Onze school is weer ingeloot voor het EU
schoolfruit en groenteprogramma. In de periode
van 12-16 november t/m 15-19 april krijgen de
kinderen als aanvulling op hun pauzehap extra
fruit of groente. Omdat het voor kan komen dat
kinderen een bepaald stuk fruit of groente niet
lekker vinden, kunt u er voor kiezen om ook een
eigen pauzehap mee te geven die eventueel ook
bewaard kan blijven.
Dansbattle
Ook dit schooljaar doet groep 6 weer mee aan de
dansbattle, georganiseerd door dansstudio
Clarette. Dat is op donderdagmiddag 14-21-28
november en 12 december van 13.30 – 14.15
uur.
Veerkieker
In het kader van Heemkunde (als compensatie
voor het vak Fries) hebben alle groepen een
excursie en les. De jaarplanning voor alle
groepen hebben we al gepubliceerd in de eerste
nieuwsbrief dit schooljaar. Voor groep 5 is dat
maandag 14 oktober.

Kinderboekenweek
Woensdagochtend 2 oktober opent onze
leesconsulent van de bibliotheek, Anneke de
Jong, de Kinderboekenweek 2019 bij ons op
school. Op donderdag 18 oktober is voor de
groepen 4 t/m 8 de boekenruilbeurs.
Sparen voor de schoolbieb
- Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek
een kinderboek bij de Brunawinkel en leveren
de kassabon in bij school;
-De school verzamelt alle kassabonnen van 2
t/m 13 oktober;
- De verzamelde bonnen kunnen door school
t/m 15 november worden aangeboden bij de
Bruna;

Prijs Kleurwedstrijd
In de Kring heeft meegedaan aan de
kleurwedstrijd voor SEMKO. Tijdens de Appelstap
in Appelscha heeft juf Antje schoonmaak de prijs
in ontvangst genomen.
Het bedrag van €150 komt ten goede van de
school. Er wordt nog bekend gemaakt hoe we dit
gaan besteden, samen met de opbrengst van de
Jantje Beton actie. Daarover horen we in
december meer.
Toestemming beeldmateriaal
Inmiddels hebben we alle formulieren binnen
waarvoor dank. Nog even een overzicht van de
regels ook voor ouders.
Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn
met het maken van foto’s en video’s en het
plaatsen ervan op internet (o.a. Social Media als
Facebook, Instagram, Whats App e.d.). Het
maken van foto’s en video’s in en om de school
is alleen toegestaan na toestemming van de
schoolleiding, waarbij de volgende specifieke
afspraken gelden:
• Wees terughoudend met het maken van foto’s
en video’s.
• Maak foto’s en video’s alleen voor eigen

gebruik.
• Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk
toegankelijke websites of social media.
• Maak overzichtsfoto’s, waar individuele
kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.
• Maak een close-up alleen van je eigen kind.
• Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen
kind niet op staat.
• Bovenstaande richtlijnen gelden tevens voor
schoolactiviteiten als sportdagen, excursies,
schoolreizen en hulp in de school.
Ouderbijdrage
Rond 25 oktober wordt de ouderbijdrage
(€8,75) geïnd via de automatische incasso.
Ouders die niet via de AI betalen ontvangen
een nota via de mail.
Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

Kindermiddag EGO (zie bijlage)
In de herfstvakantie, op maandag 21 oktober
is het zover: er zal weer een spetterende en
gezellige kindermiddag gehouden worden in
"De Esch" in Oosterwolde (Weemeweg 5a). 's
Morgens van 11 tot 12 uur is er een workshop
voor tieners van 9 tot 13 jaar. Dan wordt door
dansschool “Salvation Dance Centre” uit
Drachten een aantal dansen aangeleerd. Aan
het begin van de kindermiddag worden die
dansen opgevoerd waarbij alle kinderen
worden uitgenodigd om mee te doen. (In
verband met een maximum aantal deelnemers
bij de workshop, moeten de tieners zich
aanmelden via www.eg-oosterwolde.nl)
Theater "De Regenboog" verzorgt hierna een
voorstelling. Het Bijbelverhaal over het delen
van de vijf broden en twee vissen zal centraal
staan. Daarna is er tijd voor spel, knutselen en
een lekkere traktatie!
Neem je vriend of vriendin ook mee!
Aanmelden is niet nodig en de toegang is
gratis.
P.S.: Bij goed weer mag je ter afsluiting zelf
een broodje bakken bij een vuurkorf.

