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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze week naar de leerlingen van groep 8. Zij hebben heel hard gewerkt aan het
organiseren van het kabouterpad voor groep 1,2 & 3!

Regel van de week

heeft gereageerd en hiervan gebruik wilt
maken, wilt u ons dit laten weten?

Wij schommelen met maximaal twee
leerlingen op de nieuwe schommelmand!

Hulp gevraagd kabouterpad
De leerlingen van groep 8 zijn hard aan het
werk geweest om voor de leerlingen van
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groep 1/2/3 een kabouterpad te organiseren
op dinsdag 9 juli a.s. Hiervoor zoeken zij nog
een aantal (groot)ouders die het leuk vinden
om een groepje leerlingen te begeleiden. We

Afsluiting projectweek Landen
Morgen (5 juli) sluiten wij de projectweken

zijn afgelopen. Lijkt het u leuk om hen te
helpen, dan horen wij het graag!

met het thema “Landen” op leuke wijze af.
Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom om
alle werkstukken, tekeningen en verslagen

Oud papier

van leerlingen te komen bekijken. Ook zijn er

De volgende en tevens laatste oud papier

tijdens dit moment heerlijke (zelfgemaakte!)

actie van dit schooljaar staat gepland op

versnaperingen te proeven welke uit de

dinsdag 9 juli. Wij doen deze keer graag een

verschillende landen afkomstig zijn.

beroep op de volgende ouders; Fam. Ensing,

U komt toch ook?

Fam. Damhuis (Ilse), Fam Verra, Fam. Kox,

Daarnaast herinneren wij u graag nog even

Fam. de Vries (Rosanne), Fam. Drost, Fam.

aan het feit dat alle leerlingen morgen een

Kooistra, Fam. Lenes, Fam. Houwer en Fam.

snijplankje (voorzien van naam) mee moeten

Mulder (Esmee). Sieto Koopman zal bij de

nemen. Wij gaan deze ochtend met alle

containerpost staan. Alvast bedankt voor

leerlingen buitenlandse hapjes maken en

jullie hulp en inzet!

daarbij is het handig dat iedereen over een
snijplankje beschikt.

Nieuwsbrief

starten om 08.30 en het zal rond 09.45 uur

Uitzwaai moment
Traditiegetrouw zwaaien wij alle leerlingen
van groep 8 uit met een lied gezongen door
de leerkrachten. Dit doen wij op woensdag 10
juli om 12.15 uur. Alle ouders/

Inventarisatie voornaschoolse opvang

verzorgers zijn hierbij van harte
uitgenodigd!

U heeft deze week een mail ontvangen
waarin u de vraag is gesteld of u belang zou
hebben bij voor- naschoolse opvang in ons
schoolgebouw. Wanneer u hierop nog niet
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Uitnodiging Djembé optreden
en viering schoolplein

Even voorstellen

Op vrijdag 12 juli zullen wij de zomervakantie

les gegeven worden in plaats van HVO

al “trommelend” inluiden. In de afgelopen

lessen. Het bleek dat hiervoor de meeste

weken hebben alle leerlingen djembé lessen

voorkeur bestond. De lessen worden verzorgd

gevolgd en een optreden ingestudeerd.

door Jacqueline de Ruiter, hieronder stelt ze

Daarnaast vieren wij het

zich aan u voor.

feit dat ons schoolplein al

Mijn naam is Jacqueline de Ruiter en ik kom

zo mooi is opgeknapt in

uit Wolvega. Nadat ik de opleiding

de laatste maanden. Wij

Pedagogische Academie in Rotterdam had

zouden het erg leuk

afgerond trouwde ik met Kees de Ruiter en

vinden wanneer hierbij

vestigden we ons in Wolvega. Daar kregen

ouders/verzorgers

we vier dochters die inmiddels allemaal het

aanwezig zijn. Ook grootouders, kennissen en

huis hebben verlaten en inmiddels zijn er ook

buren zijn van harte welkom om naar het

al een aantal kleinkinderen. Toen onze

optreden te komen kijken. Aanvang is

jongste dochter naar de basisschool ging

om 11.15 uur. Komt allen!!

werd ik gevraagd om wat GVO lessen te

Komend schooljaar zal er op onze school GVO

geven voor iemand die een poosje op reis

Oproep verzorging plantenbak

ging. Dat beviel goed en na een paar jaar
invallen kreeg ik zelf een aantal scholen.

De pleincommissie is op zoek naar ouders die

Toen ik begon was het vooral ‘bijbelse

gedurende de zomervakantie onze

geschiedenis’ maar dat is in de loop van de

plantenbak (bij warm en droog weer) af en

jaren erg veranderd. De aandacht voor

toe willen voorzien van wat water. Wij

andere godsdiensten is erbij gekomen, soms

denken hierbij in eerste instantie aan ouders

wordt er thematisch gewerkt, bv over

die dicht rondom school wonen omdat de

‘Lichtfeesten’, ook veel andere bijzondere

school helaas (nog) niet beschikt over een

dagen zoals dierendag, Sint Maarten en Sint

buitenkraan. Wilt u hierbij helpen dan heel

Nicolaas hebben ergens wat met het geloof te

graag een berichtje naar juf Ingrid

maken. Een onderwerp als ‘leven en dood’

(directie@obsdeblesse.nl ).

kan besproken worden. Onze maatschappij is
gevormd door het christendom en dat kom je

Donderdag 11 juli

op veel plaatsen nog tegen: in muziek, in
schilderkunst en ook onze taal kent veel

Op donderdag 11 juli gaan wij met alle

uitdrukkingen die uit de bijbel afkomstig zijn.

leerlingen een spelencircuit doen. Het is

Kinderen hebben ook levensvragen. Tijdens

handig wanneer de leerlingen deze dag

de lessen kunnen we naar antwoorden

(oude) kleding aankrijgen welke vies en nat

zoeken. De leerlingen leren

mogen worden. Wanneer uw zoon/dochter

begrip en respect op te bouwen

tussen de middag overblijft geeft u dan ook

voor anderen en hoe zij in het

een handdoek en een set schone kleren mee.

levenstaan. Dit als voorbereiding op hun
plaats in onze multiculturele en

Laatste schooldag/wielendag

multireligieuze samenleving.

Vrijdag 12 juli is de laatste schooldag voor de
zomervakantie. Deze dag vieren wij ook
wielendag. Alle leerlingen zijn deze dag om
12.00 uur vrij!
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Naschoolsaanbod BSW

12 juli

Wielendag

In de eerste week van de zomervakantie

12 juli

Djembé optreden (11.15
uur)

organiseert Buurtsportwerk een aantal leuke
zomerse activiteiten op diverse locaties in
Noordwolde en Wolvega. In de bijlage vindt u

15 juli

Start zomervakantie tot en
met 25 augustus

hierover meer informatie.

Vervoer schoolkamp
Van 11 tot en met 13 september gaan de
leerlingen van groep 7 & 8 op schoolkamp
naar Schiermonnikoog. Hiervoor zoeken wij
ouders/verzorgers die ons naar de boot in
Lauwersoog willen brengen en/of ons vrijdags
weer op kunnen halen. Wilt/kunt u rijden dan
hoort juf Ilona dat heel graag. Mailen naar juf
Ingrid mag ook (directie@obsdeblesse.nl ).

Veiligheidsdag
Gemeente Weststellingwerf organiseert op
woensdag 18 september een veiligheidsdag
voor leerlingen van het basis- en voortgezet
onderwijs. Ook ouders/verzorgers zijn van
harte welkom. In de bijlage treft u hiervan
een uitnodiging.

Dag na Hemelvaart 2020
In de vorige nieuwsbrief heeft u de
vakantieplanning en margedagen in het
schooljaar 2019/2020 kunnen lezen. Hierin
stond niet aangegeven of de vrijdag na
Hemelvaart ook een vrije dag zou zijn. Dit is
wel het geval. Leerlingen zijn dus ook vrij op
vrijdag 22 mei.

Agenda
5 juli

Afronding projectweek v.a.
11.30 uur. Ouders van
harte welkom

5 juli

Rapporten mee

8 juli

Rapportgesprekken

10 juli

Rapportgesprekken

10 juli

Juffen dag

10 juli

Uitzwaaimoment groep 8

11 juli

Afscheid groep 8

12 juli

Laatste schooldag
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