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 week naar Minke en Dylon die samen op goede wijze het watertappunt in
gebruik hebben genomen!

Regel van de week

Controle hoofdluis

Op het plein doen we alles wat goed is voor

Helaas kunnen we de luizenpluismoeders nog

jezelf, voor een ander en voor ons samen.

niet toelaten in de school. Wilt u uw
zoon/dochter thuis regelmatig controleren op
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Datum: 20-08-2020

hoofdluis/neten?

Gymtijden
De kinderen van groep 1/2/3 gaan alle dagen

Opening schooljaar

gymnastieken/buiten spelen.
Zorgt u voor schoeisel welke de hele week op

Maandag hebben wij het schooljaar feestelijk

school kan blijven?

geopend. Ook is het watertappunt officieel in

De leerlingen van groep 4/5/6 gymmen op

gebruik genomen. Vanuit deelname aan de

maandag & woensdag. Op maandag & vrijdag

Gezonde School willen wij het drinken van

gymmen de leerlingen van groep 7/8. Naast

water stimuleren bij de

sportkleding en schoeisel mogen de

leerlingen. Van de gemeente

leerlingen van groep 4 t/m 8 een handdoek

Weststellingwerf kregen alle

meenemen voor het douchen (niet verplicht).

Jaargang: 2019/2020

leerlingen een bidon uitgereikt
om het water drinken nog
toegankelijker te maken.

Voorstellen BSW
In de bijlage vindt u een schrijven van
Buurtsportwerk (BSW) waarin zij zich aan u

Oud papier
Op dinsdag 25 augustus staat de eerste oud

voorstellen en vertellen over
de verschillende activiteiten die zij
uitvoeren onder- en na schooltijd.

papier actie gepland. Wij doen deze keer

Nieuwsbrief

graag een beroep op de volgende ouders:
Fam. Gerards, Fam. Kooistra, Fam. Koopman
(Djaiven), Fam. Drost, Fam. Kox, Fam. v/d

Schoolreisgeld

Meer, Fam. Kok, Fam. Wildhagen en Fam.

Dit schooljaar zijn wij voornemens om met

Zandstra. Sieto Koopman zal bij de

alle leerlingen op schoolreis (groep 1 t/m 6)

containerpost staan. Houd bij het ophalen

of op schoolkamp (groep 7/8) te gaan. We

van het oud papier én bij de containers

weten echter nu nog niet of deze door

voldoende rekening met de onderlinge

kunnen gaan i.v.m. de maatregelen rondom

afstand van minimaal 1,5 meter! Alvast

het Corona virus. U zult hiervan een rekening

hartelijk bedankt voor uw hulp!

ontvangen op het moment dat zeker is dat
beide doorgang kunnen vinden. Wij hopen
hierover in de maanden februari/maart 2021
meer duidelijkheid te hebben. Wel willen wij
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u vragen de vrijwillige ouderbijdrage over te

binnen de schoolhekken te parkeren. Op deze

maken ( €22,50 per leerling) op het

wijze blijven leerlingen goed zichtbaar voor

rekeningnummer van de Oudervereniging

automobilisten en kan er veilig worden

(NL65 RABO 0371 9605 17) o.v.v. vrijwillige

overgestoken.

bijdrage en de naam van het kind. Van de
vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. het
Sinterklaasfeest/cadeau, de Kerstviering,

Aankondiging info avond

Carnaval en Paasactiviteiten/traktaties

Op 17 september staat er een informatie

bekostigd.

avond gepland. Door Covid-19 is ons door het
bestuur van Comprix het advies gegeven zo
weinig mogelijk ouders/verzorgers toe te
laten in de school. Om die reden zal de
informatie avond dit schooljaar komen te

Oproep MR lid

vervallen. Wij zullen hiervoor in de plaats een
informatie flyer maken met hierin alle

Voelt u zich betrokken bij onze school, vindt

belangrijkste informatie over de groep van

u het leuk om mee te denken over

uw zoon/dochter. De flyer zal in de week van

verschillende (onderwijskundige en

17 september worden meegegeven.

organisatorische) onderwerpen én bent u op
jaarbasis zo’n tien uur beschikbaar in de
avonduren? Dan zijn de leden van de

Aanwezigheid personeel

Medezeggenschapsraad op zoek naar u!

Op het informatiebord kunt u vinden,

Aanmelden kan via het volgende mailadres

wanneer alle leden van het team aanwezig

mr@obsdeblesse.nl

zijn op school gedurende dit schooljaar.

Wilt u liever eerst meer informatie? Dan
vertellen Annet Bruinewoud (moeder van
Rianne uit groep 8) of Ingeborg Meutgeert

Wielendag

(moeder van Sil uit groep 5) u graag meer

Elke laatste vrijdag van de maand is het

over deze functie.

wielendag. Leerlingen mogen dan “iets op
wielen” mee naar school nemen. Te denken

Rapport mee

valt aan een speelgoedauto, skateboard,
skelter, fiets of skeelers. Wanneer uw

Zouden alle leerlingen de rapporten en

zoon/dochter op skeelers naar school komt

trotsmappen weer in kunnen leveren bij de

willen wij u vragen ook te denken aan

groepsleerkracht?

bescherming (helm,
knie/pols/elleboogbeschermers).

Diverse folders
Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle

Tostidag

kinderen meerdere folders mee naar huis met

Leerlingen die voorgaande jaren regelmatig

de mogelijkheid om zich te abonneren op

overbleven op school weten dat het op

jeugdbladen. Uiteraard bent u tot niets

donderdag tosti dag was. Met een

verplicht.

continurooster gaat het niet lukken om dit
wekelijks te blijven doen. Hier is niet

Verkeersveiligheid

voldoende tijd voor. Leerlingen hechten
echter veel waarde aan het in stand houden

Wanneer u uw zoon/dochter met de auto

van een tosti dag. Daarom hebben we

naar school brengt willen wij u vragen uw

afgesproken dat er in de week voor elke

auto niet binnen een straal van 15 meter
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vakantie in iedere groep een tosti dag is.
Voor de leerlingen uit
groep 1/2/3 zal dat op de
dinsdag zijn, groep 4/5/6
hebben de woensdag als
tosti dag en de leerlingen
van groep 7/8 hebben tosti dag op de
donderdag. Uw zoon/dochter mag die dag
een boterham meenemen belegd met kaas
en/of ham/salami. In de agenda van onze
nieuwsbrief zullen de tostidagen worden
opgenomen.

Agenda
17 aug.

Start Gouden weken (t/m 4
sept.)

25 aug.

Oud papier

28 aug.

Wielendag

15 sept.

MR/OV vergadering

21 sept.

Week tegen het pesten

23 sept.

Start Kinderpostzegelactie

29 sept.

Oud papier

30 sept.

Start Kinderboekenweek (t/m
11 okt.)

5 okt.

Dierendag

6 okt.

Schoonmaakavond (onder
voorbehoud)

6 okt.

Tostidag groep 1/2/3

7 okt.

Tostidag groep 4/5/6

8 okt.

Tostidag groep 7/8

12 okt.

Start herfstvakantie (t/m 16
okt.)
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