OBS Dorpsschool De Blesse
Meidoornstraat 33
8397 GV De Blesse
0561-441806

directie@obsdeblesse.nl
www.obsdeblesse.nl

Compliment van de week:
Het compliment van deze week gaat naar juf Lianne omdat ze alle leerlingen uit groep 4/5/6 vanmorgen
verraste met een persoonlijk complimentje!
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Regel van de week

vervolgens een emoticon geschilderd. Op
onze website en Facebookpagina vindt u

Ruzies probeer ik eerst zelf op te lossen. Ik

hiervan een aantal foto’s. De projectweken

ga naar de pleinwacht wanneer dat niet lukt.

zullen lopen tot en met 6 maart.

Nieuws van de bibliotheek

Opgave schoolkorfbaltoernooi

Vorige week is de leesbevorderingscampagne

Vandaag hebben de leerlingen uit de groepen

“Geef een (prenten)boek cadeau” van start

3 tot en met 8 een opgaveformulier voor het

gegaan. De campagne heeft als missie om

schoolkorfbaltoernooi mee naar huis

alle kinderen in Nederland op te laten groeien

gekregen. Het toernooi vindt plaats op 15

tussen de mooiste boeken uit de

mei a.s. in Noordwolde. Wilt u ervoor zorgen

jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse

dat het formulier ingevuld retour komt vóór

landelijke organisaties bundelen hun krachten

dinsdag 26 februari. In de hal staat een doos

om elk jaar een jeugd- en een

waarin u het opgaveformulier kunt

prentenboekklassieker op een toegankelijke

deponeren. Ook wanneer uw zoon/dochter

manier beschikbaar te maken. Het jeugdboek

niet meedoet horen wij dat graag.

van 2019 is Kruistocht in Spijkerbroek en is
nu tijdelijk te koop voor maar €2,50!
Het prentenboek van de

Rapportgesprekken

actie “Kikker is kikker”

Voor het eerst hebben leerlingen uit de

verschijnt op 5 april en

groepen 4 t/m 8 deelgenomen aan het

kost dan tijdelijk maar

rapportgesprek. Wij zijn heel benieuwd hoe u

€2,00.

dit heeft ervaren en of u nog punten heeft
waar wij de volgende keer rekening mee

Start
projectweken

kunnen houden of aan moeten denken. Tips
en tops horen wij graag. U kunt deze mailen
naar juf Ingrid

Vandaag 14 februari, is het Valentijnsdag.

( directie@obsdeblesse.nl ). Alvast hartelijk

Om die reden zijn wij vandaag gestart met de

dank voor uw input!

projectweken “vriendschap & relaties”. In alle
groepen zal hier de komende weken de
gestart met een groepsoverstijgende

Uitslag enquete
continurooster

activiteit in de gemeenschapsruimte. Eerst

Deze week wordt er een enquête onder alle

lazen Sanne E, Marek en Ilse een haiku over

ouders/verzorgers gehouden naar de

vriendschap voor. Een haiku is een van

behoefte voor de invoering van een

oorsprong Japanse dichtkunst geschreven in

continurooster. Wij verwachten de week na

drie regels waarvan de eerste regel 5, de

de voorjaarsvakantie met de uitslag te

tweede regel 7 en de derde regel weer 5

komen.

aandacht naar uit gaan. Vandaag zijn we

lettergrepen telt. Alle leerlingen hebben
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Wieltjesdag

Deelname NLdoet!

Morgen is het weer wieltjesdag. Op deze dag

Tijdens NLdoet op 16 maart zal de

mogen leerlingen op “wieltjes” naar school

zandbakrand opnieuw in de verf worden

komen of speelgoed met wieltjes meenemen

gezet. Daaraan voorafgaand is het

om hiermee tijdens de pauzes te spelen.

noodzakelijk dat de zandbakrand zoveel

Wanneer uw zoon/dochter op skeelers komt

mogelijk vuil- en zandvrij wordt gemaakt. De

wilt u dan ook denken aan bescherming?

schoolpleincommissie is nog op zoek naar een
ouder/ouders die dit (ongeveer een week

Doe middag Terra College

voor 16 maart) wil(len) doen met behulp van
een hogedrukspuit. Het tijdstip waarop dit

De leerlingen van groep 8 gaan op woensdag

uitgevoerd moet worden kan met school

27 februari naar het Terra College voor het

worden afgestemd.

bijwonen van een doe middag. De leerlingen

De mogelijkheid bestaat

worden om 12.00 uur op het Terra College

om het onder schooltijd te

verwacht en krijgen daar een lunch

doen (tussen 08.00 –

aangeboden. Om die reden vertrekken de

17.00 uur).

leerlingen rond 11.40 vanaf school. Wij

Heeft u zin/tijd om dit voor

hebben inmiddels een viertal ouders bereid

ons te doen dan heel graag een berichtje

gevonden die deze middag willen rijden.

naar directie@obsdeblesse.nl .

Rond de klok van 15.30 uur is de middag

Alvast bedankt!

afgelopen en komen de leerlingen weer naar
huis.

Schoonmaakavond

Open dag 2019
Op woensdag 20 maart houden alle Comprix
scholen een open dag. Ook wij stellen deze

Op dinsdag 5 maart organiseert onze

ochtend onze deuren open voor toekomstige

Oudervereniging weer een

ouders en hun zoon/dochter die op

schoonmaakavond. U heeft hier inmiddels

laagdrempelige wijze kennis willen maken

bericht over gehad. Wij gaan ervan uit dat er

met onze school. Daarnaast zal er van 10.30

van elk gezin één ouder/verzorger aanwezig

– 12.15 uur een peutermeespeelmoment

kan zijn. Lukt dit niet dan stellen wij het erg

worden georganiseerd. Hiervoor zullen flyers

op prijs wanneer u juf Jolanda hiervan op de

worden gemaakt. Wij zouden heel graag zien

hoogte brengt. Zij zal dan kijken of er

dat leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 deze

speelgoed is wat door u mee naar huis kan

rond gaan brengen in de week van 4 maart.

worden genomen om thuis schoon te maken.

Heeft u hiertegen bezwaar dan kunt u dit
kenbaar maken bij juf Ingrid.

Oud papier

Later in het jaar zullen wij een open
podium/tentoonstelling organiseren waarbij

Zaterdag 9 maart wordt het oud papier weer

alle ouders én grootouders van harte welkom

opgehaald. Wij doen deze keer een beroep op

zijn. Hierover ontvangt u t.z.t. bericht.

de volgende ouders/verzorgers: Fam. Bouma,
Fam. Koopman ( Nina), Fam. Kooistra, Fam.
de Vries (Rosanne), Fam. Bosma (Mathijs),
Fam. Dragt, Fam. Ellen, Fam. Koopman
(Nirmala), Fam. Ensing en Fam. Lenes. Sieto
Koopman zal bij de oud papier container
staan. Alvast heel hartelijk dank voor uw
hulp!
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Agenda
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

22 mrt.

Gemeentelijke opruimdag

27 mrt.

Margeochtend (alle lln.
vrij)

29 mrt.

Wieltjesdag
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