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Compliment van de week:
Het compliment gaat naar Sil uit groep 5. Hij werd vandaag geïnterviewd voor een artikel van JOGG
Weststellingwerf. Hij deed het hartstikke goed!

Regel van de week
Wij lopen rustig in school.

alles toewerkend naar de schoolkeuze in
februari 2021.
Aangezien deze gesprekken gaan over het
verwijzen van de leerlingen naar het
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Welkom

vervolgonderwijs vinden wij deze gesprekken
van groot belang. Daarom hebben wij

Wij heten Daan Slump van harte welkom op

besloten om deze gesprekken wel face to

onze school. Daan zit in groep 1 bij juf

face door te laten gaan. Uiteraard nemen wij

Wendy en juf Jolanda. Wij

hierin wel de nodige voorzorgsmaatregelen.

wensen hem een mooie

Ouders/verzorgers van desbetreffende

basisschooltijd!

leerlingen hebben hiervoor een uitnodiging
ontvangen.

Schoolgids

Stagiaires

Als bijlage van deze nieuwsbrief treft u de

In de komende weken zullen wij twee

schoolgids voor schooljaar 2020-2021 aan.

stagiaires verwelkomen. Bart van Dalen is

Deze is eveneens te vinden op de website

derdejaars Pabo student en zal het eerste

van onze school.

halfjaar op maandag en dinsdag in groep

Hierin vindt u alle benodigde informatie over

4/5/6 stagelopen. Fenna Bons doet de

onze werkwijze en allerlei praktische

opleiding tot Onderwijsassistent en loopt op

informatie.

maandag en dinsdag stage in groep 1/2/3. In
de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u
voor.

POP gesprekken groep 8
In september vinden de POP gesprekken
plaats. De gesprekken zijn met leerlingen en
één van de ouders van groep 8.

Ventileren van het
schoolgebouw

Nieuwsbrief

Vanuit het RIVM en ons bestuur is het advies
Het doel van de POP gesprekken is het

gegeven het schoolgebouw en de lokalen

bespreken van de Plaatsingswijzer en de

goed te ventileren. Dit om verspreiding van

resultaten van de Cito toetsen. De leerlingen

het Corona virus zoveel mogelijk te

krijgen een eigen POP formulier mee naar

beperken. In alle lokalen staan altijd een

huis wat als voorbereiding op het gesprek

aantal ramen open. Ook de deur van de

samen met ouder(s)/verzorger(s) ingevuld

hoofdingang laten wij zolang mogelijk open

kan worden. Ook zal de leerkracht van groep

staan zodat er voldoende gelucht kan

8 op school in gesprek gaan met de leerling.

worden. Dit betekent dat het in school wel

In het POP formulier zal komen te staan waar

eens wat frisser kan zijn. Daarom is het

uw kind naartoe wil werken gedurende dit

verstandig dat u uw zoon/dochter een extra

schooljaar en hoe hij/zij dit wil bereiken. Dit

trui/vest meegeeft naar school. Mochten de
leerlingen het koud krijgen dan hebben ze
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een extra kledingstuk mee om aan te

Lege tissuedozen gevraagd

trekken.

Juf Wendy en juf Jolanda zijn op zoek naar
lege tissuedozen. Wanneer u deze thuis heeft

NSA Buurtsportwerk

liggen mogen ze worden meegegeven naar
school. Alvast hartelijk dank!

Vanaf deze week starten de
Buurtsportcoaches weer met het aanbieden
van de naschoolse activiteiten in de gymzaal
naast onze school. Deze vinden tot en met de

Agenda

maand december elke eerste donderdag van
de maand plaats. Aanvang is om 15.15 uur.

15 sept.

MR/OV vergadering

De activiteiten zijn bedoeld voor de leerlingen

21 sept.

Week tegen het pesten

van groep 3 tot en met 6. Leerlingen van

23 sept.

Start Kinderpostzegelactie

groep 7 & 8 zijn ook welkom. Vorige week

29 sept.

Oud papier

hebben deze leerlingen hierover een flyer

30 sept.

Start Kinderboekenweek (t/m

mee naar huis gekregen.

Rapport mee

11 okt.)
5 okt.

Dierendag

6 okt.

Schoonmaakavond (onder
voorbehoud)

We hebben nog niet van alle

6 okt.

Tostidag groep 1/2/3

leerlingen het rapport/trotsmap

7 okt.

Tostidag groep 4/5/6

ontvangen. Wilt u deze z.s.m.

8 okt.

Tostidag groep 7/8

(ondertekend) meegeven naar

12 okt.

Start herfstvakantie (t/m 16

school?

okt.)

Aanwezigheid personeel
In de vorige nieuwsbrief schreven wij dat de
aanwezigheid van het team te lezen is op het
informatiebord bij de ingang van school.
Omdat ouders alleen op uitnodiging van de
directie in school mogen komen is het voor u
lastig om dit te kunnen lezen. Daarom de
aanwezigheid op een rijtje:
Maandag: Wendy, Carla, Ilona en Ingrid.
Dinsdag: Jolanda, Carla, Ilona, Izaak en
Ingrid (tot 14.00 uur).
Woensdag: Jolanda, Carla, Tia (in de even
weken) en Ingrid.
Donderdag: Jolanda, Jildou, Ilona (tot 14.00
uur), Tia (in de oneven weken) en Ingrid.
Vrijdag: Jolanda, Jildou en Ilona.
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