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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze week naar alle leerkrachten en leerlingen omdat ze gedurende de
proefperiode met een continurooster op heel gezellige wijze samen hebben gegeten en gespeeld!

Regel van de week

Continurooster

Wij hebben respect voor de ander!

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat de Medezeggenschapsraad zich nog zou
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Cito leerlingvolgsysteem

buigen over het responspercentage van de
enquête naar de behoefte van een

Zoals wellicht bekend hebben in de afgelopen

continurooster. De Medezeggenschapsraad is

twee weken weer de toetsen voor het

bijeen geweest op maandag 14 januari jl. en

leerlingvolgsysteem plaatsgevonden. Het is

heeft de school het volgende advies gegeven;

goed om leerlingen te volgen in hun

Van alle ouders moet minimaal 95% zijn/haar

ontwikkeling, zodat de leerlingen het

stem uitgebracht hebben en van die 95%

onderwijs kunnen krijgen wat ze nodig

moet minimaal 80% vóór een continurooster

hebben. Hiertoe maken wij twee keer per

stemmen. Wanneer aan bovenstaande is

jaar een analyse van de vorderingen van de

voldaan zal de school de uitslag als bindend

leerlingen.

hanteren.
Ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8

Themacertificaat voeding
behaald

zonder jonger broertje/zusje op onze school
worden buiten beschouwing gelaten.
Daarnaast heeft de Medezeggenschapsraad

Deze week hebben wij bericht gekregen dat

geadviseerd de uitslag van de enquête in de

onze aanvraag voor het themacertificaat

komende schoolplanperiode ( 2019-2023) te

voeding van de Gezonde School is

hanteren. Hiermee wil men voorkomen dat

goedgekeurd. Wij mogen ons nu voor een

we de komende jaren ieder jaar het wel/niet

periode van drie jaar een officiële Gezonde

werken middels een continurooster ter

School noemen! Binnenkort zullen wij hieraan

discussie stellen. Het team heeft

op feestelijke wijze aandacht schenken.

eerdergenoemde adviezen ter harte genomen
en zal deze adviezen overnemen.

Nieuwsbrief

Na het rapportgesprek in februari kunt u uw

Open dagen VO scholen

stem op school uitbrengen. U ontvangt

Het Linde College organiseert op 31 januari &

hierover t.z.t. meer informatie.

1 februari een open huis voor leerlingen uit
groep 8 en ouders/verzorgers.
Het Terra College in Wolvega houdt op
woensdag 30 januari een open dag van 15.00
– 17.00 en van 19.00 -21.00 uur.
RSG Trompmeesters in Steenwijk houdt een
open dag op woensdag 30 januari (locatie
Lijsterbesstraat) van 14.30 – 21.30 uur én op
woensdag 6 februari ( locatie Stationsstraat)
van 14.30 – 21.30 uur.
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Nationale voorleesdagen

Uitstapje groep 4/5/6

Op woensdag 23 januari zijn de Nationale

De leerlingen van groep 4/5/6 gaan in het

voorleesdagen gestart. Ook wij zullen in deze

kader van deelname aan “De Veerkieker” op

periode extra aandacht besteden aan

donderdagochtend 31 januari naar de

voorlezen en het plezier daarvan. De

Oudheidkamer in Wolvega. De leerlingen

leerlingen uit groep 1 hebben samen met de

komen op het normale tijdstip (12.00 uur) uit

peuters van juf Nicolette geboeid geluisterd

school. Er hebben zich voldoende ouders

naar een verhaal dat werd verteld door Wikje

aangemeld om te rijden.

Haan van bibliotheken Zuid – Oost Fryslân.
Via onderstaande link kunt u tips krijgen die
u kunnen helpen bij het voorlezen aan uw
zoon/dochter.

Hulp gevraagd

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nieuw

Tijdens de zakelijke ouderavond en in de

s/

laatste nieuwsbrief is de vraag gesteld of er

Daarnaast vindt u in de bijlage van deze

ouders bereid zijn plaats te nemen in een

nieuwsbrief nog een informatie flyer van de

zogeheten PR/profileringsgroep. Tot nu toe

bibliotheek.

heeft deze oproep 1 ouder opgeleverd. U zult
begrijpen dat hier nog wel wat meer bij kan.
Wij beseffen dat u wellicht eerst meer
informatie wilt hebben over het doel en taken
van deze PR/profileringsgroep. Om u hierin
duidelijkheid te geven heeft de
Medezeggenschapsraad een informerende

Margeochtend

brief opgesteld waarin uw vragen misschien
beantwoord worden. Deze brief vindt u in de

Op woensdag 30 januari staat een

bijlage van deze nieuwsbrief. Mocht u na het

margeochtend gepland. Deze dag gebruikt

lezen van deze informerende brief nog

het team om de toets opbrengsten te

vragen/opmerkingen hebben dan kunt u bij

analyseren en weg te zetten in ons

de directie terecht. Wij hopen dat er zich

administratiesysteem. Alle leerlingen zijn

meer ouders beschikbaar willen stellen.

deze ochtend vrij.

Uitstapje groep 3
Juf Jolanda en de leerlingen van groep 3 zijn
door het Natuur Museum uitgenodigd om op

Oud papier

donderdagochtend 31 januari naar

Zaterdag 9 maart wordt het oud papier weer

Leeuwarden te komen voor een pilot. We

opgehaald. Wij doen deze keer een beroep op

weten niet precies of wij om 12.00 uur weer

de volgende ouders/verzorgers: Fam. Bouma,

terug bij school zijn. Om die reden eet juf

Fam. Koopman ( Nina), Fam. Kooistra, Fam.

Jolanda een broodje met de leerlingen van

de Vries (Rosanne), Fam. Bosma (Mathijs),

groep 3 en blijven zij over op school. Wilt u

Fam. Dragt, Fam. Ellen, Fam. Koopman

uw zoon/dochter naast fruit en wat te drinken

(Nirmala), Fam. Ensing en Fam. Lenes. Sieto

ook een lunchpakket meegeven? De

Koopman zal bij de oud papier container

leerlingen komen om 15.15 uur uit school.

staan. Alvast heel hartelijk dank voor uw

We hebben voldoende auto’s beschikbaar

hulp!

gekregen. De leerlingen van groep 1 & 2
krijgen deze ochtend les van juf Ingrid.
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Deelname NLdoet!

16 mrt.

NLdoet

De Oudervereniging heeft ons opgegeven

20 mrt.

Open dag

voor deelname aan het project NLdoet van

27 mrt.

Margeochtend (alle lln.
vrij)

het Oranje Fonds. Het is de bedoeling dat wij
op zaterdag 16 maart van 08.30 – 13.00 uur

29 mrt.

Wieltjesdag

met behulp van vrijwilligers een start gaan
maken met de aanleg/herinrichting van ons
schoolplein. Hierover krijgt u nog nader
bericht. Wij willen u wel vragen deze
zaterdag vrij te houden om ons te komen
helpen.

Even voorstellen
Hallo mijn naam is Jan Slendebroek.
Ik wil mij even voorstellen omdat ik twee
maanden stage loop op de woensdagen in
groep 1/2/3 op dorpsschool De Blesse.
Ik zit in klas 3 van het Terra College in
Wolvega.
Ik woon ook in Wolvega.
Mijn hobby’s zijn mijn 2
honden en mijn kat. En ik
doe aan badminton. Ik hoop
tijdens deze stage te leren
hoe het is om leraar te zijn.

Agenda
25 jan.

Wieltjesdag

30 jan.

Margeochtend (alle lln.
vrij)

8 febr.

Rapporten mee

11/14 febr.

Rapportgesprekken

15 febr.

Wieltjesdag

18 febr.

Voorjaarsvakantie (t/m 22
febr.)

1 mrt.

Carnaval

5/7 mrt.

Schoonmaakavond
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