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Compliment van de week:
Het compliment van de week gaat naar de pleincommissie voor hun inzet in de voorbereidingen naar NLdoet
op 16 maart a.s.

Regel van de week

Uitstapje groep 4/5/6

Wij lopen rustig door de school.

De leerlingen van de middenbouw zijn naar
de oudheidkamer Weststellingwerf in
Wolvega geweest op 31 januari. Jorn en

Rapportgesprekken

Aleida hebben hierover een verslagje
geschreven, deze kunt u vinden in de bijlage!
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de rapportgesprekken gepland. Zoals u weet
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Volgende week maandag en donderdag staan

genomen zodat uw zoon/dochter deze aan

doen wij dit met ingang van dit schooljaar op

NSA Buurtsportwerk

een andere wijze. Alle leerlingen krijgen

Op donderdagmiddag 14 februari kunnen

morgen (8 februari) het rapport mee naar

leerlingen uit de groepen 3 t/m 6 weer

huis. Leerlingen vanaf groep 4 worden bij het

komen sporten in de gymzaal naast onze

rapportgesprek verwacht. Denkt u eraan om

school. Er worden door de buurtsportcoaches

samen met uw zoon/dochter de vragen te

weer leuke activiteiten & spelen

beantwoorden welke voor in het rapport

georganiseerd. Deze keer zal er ook iemand

zitten (vanaf groep 4)? Wanneer u naar

van de Voetbal Academy zijn!

school komt voor het gesprek neemt u het
rapport mee. Na het gesprek kan het rapport
uiteraard weer mee naar huis worden
opa/oma of andere geïnteresseerden kan
laten zien.

Wieltjesdag
Vrijdag 15 februari is het weer wieltjesdag.
Op deze dag mogen leerlingen op “wieltjes”
naar school komen of speelgoed met wieltjes
meenemen om hiermee tijdens de pauzes te

Uitstapje groep 3
De leerlingen van groep 3 hebben vorige
week donderdag een bezoek gebracht aan

spelen. Wanneer uw zoon/dochter op
skeelers komt wilt u dan ook denken aan
bescherming en een helm?

het Natuurmuseum in Leeuwarden. Hierover

Nieuwsbrief

hebben de leerlingen samen met juf Jolanda
een stukje geschreven;
Wy zyn naar het naatuurmuseum van sil ze moeder
geweest. We heben foto’s gemaakt van de mooiste
dieren. De andere groep moest toen onze foto’s
gaan zoeken in het museum. We hebben foto’s
gemaakt van de blauwe vinvis, de haai, de tijger,
de poes en de ijsbeer.
We gingen daar eten aan een oud tafeltje in een
oude school. We hebben de draak op zolder gezien.

Help pake en beppe de
vakantie door!
In de voorjaarsvakantie organiseert
museumfederatie Friesland samen met Friese
musea en archieven “Help pake en beppe de
vakantie door”. Er worden verschillende leuke
activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Ook Oudheidkamer Weststellingwerf &
museum “’t Kiekhuus” in Wolvega doen mee.
Kinderen tot en met 12 jaar hebben in veel
Friese musea gratis toegang op vertoon van
een pake, beppe of andere volwassene. Voor
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meer informatie en deelnemende musea klikt

staan. Alvast heel hartelijk dank voor uw

u op onderstaande link.

hulp!

http://www.museum.frl/activiteiten/pakebep
pe/

Sporttoer

Deelname NLdoet!

Buurtsportwerk Weststellingwerf organiseert

Tijdens NLdoet op 16 maart zal de

in de voorjaarsvakantie een sporttoer in

zandbakrand opnieuw in de verf worden

Munnekeburen, Noordwolde en Wolvega. Er

gezet. Daaraan voorafgaand is het

wordt een grote speeltuin opgezet waar

noodzakelijk dat de zandbakrand zoveel

kinderen uit de groepen 3 t/m 8 op kunnen

mogelijk vuil- en zandvrij wordt gemaakt. De

spelen. In Wolvega en Noordwolde komt er

schoolpleincommissie is nog op zoek naar een

ook een stormbaan. Daarnaast zijn

ouder/ouders die dit (ongeveer een week

verschillende verenigingen benaderd voor het

voor 16 maart) wil(len) doen met behulp van

geven van clinics. In de bijlage van deze

een hogedrukspuit. Het tijdstip waarop dit

nieuwsbrief hierover meer informatie.

uitgevoerd moet worden kan met school
worden afgestemd. De mogelijkheid bestaat

Carnaval

om het onder schooltijd te doen (tussen
08.00 – 17.00 uur). Heeft u zin/tijd om dit

Vrijdag 1 maart vieren de kinderen van groep

voor ons te doen dan heel graag een

1 t/m 3 een verkleedfeest. Zij mogen die dag

berichtje naar directie@obsdeblesse.nl .

verkleed op school komen.

Alvast bedankt!

Schoonmaakavond
Dit jaar organiseren wij, in tegenstelling tot
voorgaande jaren, één schoonmaakavond en
wel op dinsdag 5 maart a.s. U ontvangt
hierover binnenkort meer informatie van onze
oudervereniging. Houdt u
deze avond alvast vrij?

Staken 15 maart

Vele handen maken immers

Zoals u via de media wellicht heeft vernomen

licht werk!

zullen leerkrachten uit het basisonderwijs op
vrijdag 15 maart gaan staken. Ook onze
school doet mee aan deze stakingsactie. Het

Oud papier

team van OBS Dorpsschool De Blesse vindt
het van belang om mee te staken. Ook wij

Zaterdag 9 maart wordt het oud papier weer

hebben in de afgelopen weken ervaren dat er

opgehaald. Wij doen deze keer een beroep op

op dit moment geen invalkrachten meer

de volgende ouders/verzorgers: Fam. Bouma,

beschikbaar zijn. Tot nu toe hebben we nog

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

geen groepen naar huis hoeven sturen, maar

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

dat is vooral te danken aan het grote

Fam. Dragt, Fam. Ellen, Fam. Koopman

verantwoordelijkheidsgevoel van de

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

leerkrachten. De afgelopen weken hebben

Koopman zal bij de oud papier container

parttime leerkrachten extra uren gedraaid of
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zijn begeleidingsuren gebruikt om te
voorkomen dat een groep naar huis moet
worden gestuurd. Het is mooi dat wij dit op
deze manier kunnen voorkomen, echter dit
heeft als keerzijde dat extra begeleiding op
dat moment niet kan worden ingezet. Op
lange termijn zal dat ten koste gaan aan de
kwaliteit van ons onderwijs.
Dit is de reden dat ook onze school ervoor
kiest om mee te doen aan de stakingen. De
school is op 15 maart gesloten. Mocht de
opvang van uw zoon/dochter problemen
opleveren dan kunt u dat melden bij de
directie.
Wij hopen dat u onze actie steunt.

Agenda
8 febr.

Rapporten mee

11/14 febr.

Rapportgesprekken

15 febr.

Wieltjesdag

18 febr.

Voorjaarsvakantie (t/m 22
febr.)

1 mrt.

Carnaval

5 mrt.

Schoonmaakavond

15 maart

Staken (school gesloten)

16 mrt.

NLdoet

20 mrt.

Peutermeespeelochtend

27 mrt.

Margeochtend (alle lln.
vrij)

29 mrt.

Wieltjesdag
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