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

directie@obsdeblesse.nl
www.obsdeblesse.nl

Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar de ouders van de versiercommissie. In korte tijd hebben zij de
school in gezellige kerstsferen weten te brengen. Heel hartelijk bedankt allemaal!

Regel van de week
Wanneer wij in de gemeenschapsruimte

niet voldoende ruimte. Rond 18.30 zal het
kerstoptreden zijn waaraan alle groepen
meedoen.

werken praten wij met onze fluisterstem en
zitten op onze plek.
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Foto’s Sinterklaas

Donderdagmiddag 19-12
Zoals eerder vermeld zijn de leerlingen uit de
groepen 1 t/m 4 donderdagmiddag 19

Vorige week woensdag hebben wij

december vrij omdat ze ’s avonds weer op

Sinterklaas gevierd. Hiervan staan mooie

school worden verwacht. Zij gaan deze dag

foto’s in ons fotoalbum op onze website. De

tot 12.00 uur naar school.

foto’s zijn gemaakt door Yvonne van Dijk.
Yvonne bedankt!

Luizencontrole

Penningmeester gezocht
De Oudervereniging is op zoek naar een
nieuwe penningmeester. Het is hiervoor niet

Gisteren zijn alle leerlingen gecontroleerd op

noodzakelijk dat u bij (alle) vergaderingen

hoofdluis- en neten. Alle leerlingen bleken

van de OV aanwezig bent. Uiteraard mag dit

luis en neten vrij te zijn.

wel en bent u welkom maar het is geen
voorwaarde. Heeft u een half uurtje in de

Kerstfeest

maand tijd en vindt u het leuk om hierin te
ondersteunen dan mag u zich melden bij juf

Op donderdag 19 december vieren wij Kerst

Ingrid of Sieto Koopman (voorzitter

met alle leerlingen. Dit jaar gaan wij werken

Oudervereniging).

met een iets andere opzet. Hiervan hebben
alle ouders bericht gehad. Mocht u nog niet
hebben aangegeven welk gerechtje u gaat

Hulp gezocht

maken, wilt u dit dan z.s.m. doen? Bent u

Wij zijn op zoek naar een handige ouder die

niet in de gelegenheid naar school te komen

op donderdag 19 december of vrijdag 20

dan mag u het ook op een briefje meegeven

december de schommelmand er voor ons af

aan uw zoon/dochter. Dan zorgen wij ervoor

zou willen halen. In verband met mogelijke

dat het op het lijstje wordt geschreven.

vuurwerkschade zouden wij graag zien dat

Wanneer wij met z’n allen genieten van al het

deze voor de kerstvakantie verwijderd wordt.

lekkers in de gemeenschapsruimte kunnen

Bent u in de gelegenheid om dit voor ons te

ouders/verzorgers én eventueel jongere

doen dan kunt u zich melden bij juf Ingrid.

broertjes/zusjes buiten wachten onder het
genot van een hapje en een drankje. Het is
niet de bedoeling dat grootouders en/of
andere familieleden/kennissen komen.
Hiervoor is binnen tijdens de kerstoptredens
Pagina 1

Vrijdag 20 december

avond plaats op Daltonschool Fredericus.

Alle leerlingen zijn op vrijdag 20 december

Desbetreffende ouders hebben hiervan

vanaf 12.00 uur vrij. Wij

inmiddels bericht gekregen. De inloop is

wensen iedereen een hele

vanaf 19.15, het programma zal starten om

mooie kerstvakantie toe

19.30 uur.

en zien jullie graag weer
terug op maandag 6
januari!

Vervoer bibliotheek
Van de bibliotheek ontvingen wij een
uitnodiging om op woensdag 22 januari met

Start typecursus

de groepen 1,2 en 3 op bezoek te komen.

Op donderdag 9 januari start Jolanda Hofman

Voordat wij dit kunnen toezeggen willen wij

van de typetante uit Wolvega met het geven

heel graag eerst het vervoer geregeld

van een typecursus in onze school. De cursus

hebben. Kunt/wilt u rijden dan kunt u zich

bestaat uit totaal 12 lessen en afsluitend

melden bij juf Jolanda. Vertrek is om 11.15

vindt een examen plaats. Veel leerlingen uit

uur en rond 12.15 uur zijn wij weer terug bij

de bovenbouwgroep hebben zich hiervoor

school. Wij hopen op voldoende

aangemeld. De cursus begint direct na

aanmeldingen.

schooltijd. Er staat wat te drinken en lekkers
voor de kinderen klaar. Rond 16.00 uur is de

iedereen uiteindelijk het typediploma zal

Open dag RSG
Trompmeesters/CSG
Eekeringe

behalen.

Voor leerlingen uit de groepen 7 & 8 worden

cursus afgelopen. Wij wensen alle
deelnemers heel veel plezier en hopen dat

op 22 en 29 januari 2020 op RSG
Trompmeesters en CSG Eekeringe in

Oud papier

Steenwijk open dagen georganiseerd. Een

De volgende oud papier actie staat gepland

mooie gelegenheid om kennis te maken met

op zaterdag 11 januari. De Oudervereniging

deze scholen.

is nog bezig om de laatste puntjes op de i te

22 januari locatie Lijsterbesstraat Mavo,

zetten in de planning. Laatstgenoemde kunt u

Havo, VWO (14.30 – 21.30 uur),

volgende week in uw mailbox verwachten.

29 januari locatie Stationsstraat Mavo, VMBO
basis en kader, PrO, VSO (15.00 – 17.30 /
18.30 – 21.00 uur).

Open dag Terra/Linde College
Het Linde College opent zijn deuren voor
ouders en leerlingen uit groep 7/8 op 30 en
31 januari 2020. Tijden zijn op dit moment

Informatie avond VO

nog niet bekend.

Op woensdagavond 15 januari staat een

Het Terra College in Wolvega houdt een open

informatieavond gepland over het Voortgezet

dag op 5 februari 2020 van 15.00 – 17.00 /

Onderwijs. Verschillende VO scholen uit de

19.00 – 21.00 uur.

directe omgeving zullen iets vertellen over
hun wijze van onderwijs en de mogelijkheden
hierin. Deze avond organiseren wij in
gezamenlijkheid met RK Daltonschool
Fredericus te Steggerda. Dit jaar vindt deze
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Margedag
Op dinsdag 4 februari staat een margedag
gepland. Deze dag gebruikt het team om de
toets opbrengsten te analyseren en weg te
zetten in ons administratiesysteem. Alle
leerlingen zijn deze dag vrij.

Agenda
19 dec.

Kerstviering (avond)

20 dec.

Wieltjesdag

20 dec.

Alle lln. vanaf 12.00 vrij

23 dec.

Kerstvakantie t/m 3 jan.

9 jan.

Start typecursus

11 jan.

Oud papier

15 jan.

VO informatieavond

20/27 jan.

Toets week

31 jan.

Wieltjesdag

4 febr.

Margedag (leerlingen vrij)

7 febr.

Rapporten mee

11 & 13 febr.

Rapportgesprekken

17 febr.

Voorjaarsvakantie t/m 21
febr.
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