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Kringnieuws
Inhoud
●

● Baby juf Jessica
● Energiecoach
● Ontdekkingsreizen en piraten
● Luizenpluis
● Voorleesactie Duurzaamheid
● Schoolfotograaf
● Verkeersactie
● Leerlingenraad
● Zandbak kleuters

Boekhorsterweg 15
8431 CW Oosterwolde
0516 - 512452
01-10-2020
Agenda 2020-2021
30-9

Start Kinderboekenweek

30-9

Sparen voor de schoolbieb tot 11-10

05-10

Dag van de leerkracht

06-10

Ontruimingsoefening

09-10

Voorleesactie Femke Hielkema (weth)

10-10

Dag van de Duurzaamheid

12-10

Start herfstvakantie t/m 16-10

11-10

Laatste dag Bruna actie

19-10

Luizencontrole

19-10

Leerlingenraad

19-10

Verkeersactie

Lief en leed
Voor wie het gemist heeft, juf Jessica en haar
man Alex hebben een baby en hij heet Roan.

We willen ook op deze manier Juf Jessica en
Alex nog van harte feliciteren!
Brief van de gemeente
Beste ouder(s) van groepen 3 t/m 8,
Onderwerp: Junior energiecoach
Speciaal voor kinderen en hun ouders hebben
we een superleuke actie! Via de school hebben
we u en uw kinderen uitgenodigd om het spel
Junior Energiecoach te spelen. Voor de
kinderen is het een leuk en spannend spel.
Voor u betekent het hopelijk een lagere
energierekening. Wij willen graag dat zoveel
mogelijk kinderen uit Ooststellingwerf hieraan
meedoen. Helpt u mee? Uw kind kan zich
opgeven tot uiterlijk 27 september 2020 via
www.juniorenergiecoach.nl
CO2-neutraal
De gemeente Ooststellingwerf wil in 2030
CO2-neutraal zijn. Het betekent dat we dan
net zoveel energie duurzaam opwekken als
dat we verbruiken. Het betekent ook dat alles
wat je bespaart je dan ook niet duurzaam
hoeft op te wekken! Dit alles kunnen we niet
zonder onze inwoners. Daarom is er nu onder
andere deze actie: Thuis besparen! Simpel
Energie besparen in huis. In bijgevoegde flyer
en afbeelding vindt u meer informatie. Met
vriendelijke groet, Jan Gropstra Namens
gemeente Ooststellingwerf
Luizenpluis
Na de herfstvakantie is er weer een luizenpluis
Fijn dat er toch nog ouders zijn die hierin
willen meehelpen. Ellen Tiemen, Janet
Verhoef, Antje Postma en Monique Goedhart
bedankt!

Ontdekkingsreizen en piraten
In alle groepen wordt gewerkt aan bovenstaande
thema. De hallen en speel- en ontdekhoeken zijn
er op ingericht.
In de OB is een prachtige boot gecreëerd. Via de
Parro app zult u ongetwijfeld per groep meer
over deze ontdekkingsreis horen.

Voorleesactie Duurzaamheid
Op vrijdag 9 oktober komt wethouder Fimke
Hijlkema of onze burgemeester Harry Oosterman
op school om tussen 11.00 een 11.30 uur voor te
lezen uit het boek ‘De wereld van kleding’ dat
speciaal voor de ‘Dag van de duurzaamheid’ is
uitgegeven.
Kinderen maakten voor het boek de tekeningen
en pabo-studenten schreven de verhalen over
het thema.

Er wordt voorgelezen in de groepen 3-4 en 78. Uiteraard kan het boek door de leerkracht
ook in de andere groepen worden
voorgelezen. Begin oktober ontvangen alle
scholen die zich daarvoor hebben opgegeven
het boek. We zijn benieuwd!
Schoolfotograaf
De bonnen met code zijn deze week
meegegeven. U heeft daar een aparte mail
over gekregen. Vragen over foto’s gaan via de
schoolfotograaf of de OR.

Kinderboekenweek
Via de Parro app krijgt u vast een impressie van
activiteiten die in de groepen plaats vinden
rondom Kinderboekenweek.
Vandaag hebben de oudere leerlingen
voorgelezen aan onze jongsten. Heel leuk om te
zien en wat heeft iedereen zich serieus
voorbereid. Goed voorlezen is ook een talent!
Denkt u ook nog aan de Bruna schoolboeken
actie? In de bijlage de nieuwsbrief van de
bibliotheek met tips.

Veilige Schoolomgeving
Op maandag 19 oktober (dus meteen na de
herfstvakantie) is er vanuit de gemeente een
actie georganiseerd i.v.m. de verkeerssituatie
MFS Zuid. Onze verkeerouder, voorzitter OR
en leerlingenraad hebben daarin ook een rol.
Leerlingenraad
Na de herfstvakantie starten we weer met de
leerlingenraad. De verkiezingen zijn geweest
en de volgende leerlingen zullen hun groep
vertegenwoordigen:
Groep 4:Zoë en Keaghan
Groep 5: Naomie
Groep 6: Renske
Groep 7: Siep
Groep 8: Evelien & Myrthe
De eerste bijeenkomst is op maandag 19
oktober en dan hebben deze leerlingen
meteen een taak bij actie veilige
schoolomgeving.

Zandbak
Na de herfstvakantie wordt het zand van de
kleuterzandbak aangevuld. Het oude zand
moet er uit. Iedereen die zand nodig heeft
mag dat in de herfstvakantie gratis ophalen.
We hopen dat er nog straatjes te leggen zijn.
Helpt u mee de zandbak leeg te krijgen?

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

