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Compliment van de week:
Het compliment van de week gaat deze keer naar juf Jildou. Zij heeft deze week drie appeltaarten
gebakken welke we aan verschillende sponsoren (voor het opknappen van ons schoolplein) hebben
aangeboden. Juf Jildou bedankt!

Regel van de week
Op het plein doen we alles wat goed is voor

Wij hopen dat u onze actie steunt en hiervoor
begrip heeft.

jezelf, voor een ander

Nationaal Schoolontbijt

en voor ons samen.

Op donderdag 7 november zullen wij
meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt. Er
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hoeft dus niet thuis ontbeten te worden! In

Ontruimingsoefening
Dinsdag 29 oktober hebben wij een

de bijlage van deze nieuwsbrief hierover
meer informatie.

ontruimingsoefening gehad. Twee keer per

Ouderspreekuur

schooljaar oefenen we dit met de leerlingen.

Op donderdag 14 november wordt u in de

De school was binnen twee minuten ontruimd

gelegenheid gesteld (vrijwillig) in gesprek te

en de rust is goed bewaard gebleven. We

gaan met de groepsleerkracht over de

hopen uiteraard dat we dit nooit echt mee

ontwikkeling van uw zoon/dochter. Het kan

hoeven te maken!

ook zijn dat de leerkracht het nodig acht met
u in gesprek te gaan. In dat geval wordt u

Staking 6 november

door de groepsleerkracht uitgenodigd.

U heeft het vast ook via de media vernomen;

Binnenkort ontvangt u hiervoor een

de gesprekken tussen minister Slob, premier

uitnodiging.

Rutte en de verschillende vakbonden heeft
niet tot het gewenste resultaat geleid. Om die
reden gaat de staking van 6 november door

Even voorstellen

en ook onze school zal gesloten zijn. De

Ik ben Manon Eijer, ik ben 18 jaar en ik kom

belangrijkste reden voor ons is dat wij heel

uit Noordwolde. Het was de meesten

graag zien dat aankomende studenten voor

misschien al opgevallen, maar ik loop sinds

een vak in het onderwijs gaan kiezen.

dit schooljaar stage op OBS Dorpsschool de

Daarvoor is het nodig dat er meer in het

Blesse. Ik ben eerstejaarsstudent aan de

onderwijs geïnvesteerd gaat worden. Zoals

academische opleiding leraar basisonderwijs

het nu lijkt zal er in het jaar 2025 een tekort

(AOLB) aan NHL Stenden Hogeschool en aan

van 6000 leerkrachten zijn in Nederland. Een

de Rijksuniversiteit in

schrikbarend getal. Dit gaat leiden tot een

Groningen. Dit is een

kwaliteitsvermindering en in een land als

combinatie opleiding die

Nederland zou dit niet zo moeten zijn.

bestaat uit de Pabo en de

Mocht de opvang van uw kind(eren) echt

bacheloropleiding

problemen geven deze ochtend, dan kunt u

Pedagogische

contact opnemen met de directeur.

Wetenschappen. Ik ben
het aankomende jaar iedere dinsdag op
school te vinden. Het eerste halfjaar in groep
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4, 5 & 6 en het tweede halfjaar (vanaf
februari) in groep 7 & 8. Heeft u vragen of
bent u gewoon nieuwsgierig? Ik ben altijd in
voor een praatje!

Oud papier
De volgende oud papier actie staat gepland
op zaterdag 7 december. Deze keer doen wij
graag een beroep op de volgende ouders:
Fam. Mulder (Esmee), Fam. Verra, Fam.
Bosma (Lotte), Fam. Kooistra, Fam. Koopman
(Nirmala), Fam. de Boer (Ryan), Fam. de
Kok, Fam. v/d Meer, Fam. Lenes en Fam.
Gerards.
Sieto Koopman zal bij de
containerpost staan.
Alvast heel hartelijk
bedankt voor uw hulp!

Agenda
6 nov.

Staking (school gesloten)

7 nov.

Nationaal schoolontbijt

14 nov.

Ouderspreekuur (vrijwillig)

29 nov.

Wielendag

4 dec.

Sinterklaas viering

7 dec.

Oud papier

19 dec.

Kerstviering (avond)

20 dec.

Wielendag

23 dec.

Kerstvakantie t/m 3 jan.
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