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Compliment van de week:
Deze keer gaat het compliment naar Ryan en Jesse. Zij hebben beide de daken van het kasteeltje
schoongemaakt. Jongens, super gedaan!

Regel van de week

deponeren. De inzamelactie loopt van 7
september tot en met 2 november 2020.

Ruzies probeer ik eerst zelf op te lossen. Ik
ga naar de pleinwacht wanneer
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dat niet lukt.

Wecycle inzamelingsactie

Thuisblijven leerlingen en
huiswerk
Met enige regelmaat moeten leerlingen nu
noodgedwongen thuisblijven terwijl ze eerder

Onze school doet mee met de inzamelactie

gewoon naar school gingen bij een

van Wecycle. Het thema dit jaar is

ogenschijnlijke “onschuldige” verkoudheid.

“schatgraven”. De kinderen hebben allemaal

Wanneer uw zoon/dochter thuis moet blijven

een e-waste schatkaart ontvangen want in

(om verspreiding van het Corona virus te

ieder huis slingeren afgedankte elektrische

voorkomen) mist de leerling de nodige

apparaatjes (e-waste) rond die heel goed

onderwijstijd. Wij hebben in het team

gerecycled kunnen worden! Dit is eigenlijk

afgesproken dat ouders/verzorgers van deze

een verborgen schat. De komende periode

leerling(en) vanaf de derde dag dat ze niet

zamelen de leerlingen zo veel mogelijk

naar school toe kunnen, huiswerk op kunnen

apparaatjes in voor recycling. Wecycle laat de

halen (na schooltijd en na telefonische

apparaten optimaal recyclen.

afstemming met de groepsleerkracht).

Door mee te doen met de inzamelactie

Wanneer uw zoon/dochter echt te ziek is om

sparen de leerlingen voor een mooi cadeau,

thuis schoolwerk te maken dan hoeft dit

een Wecycle Recycle certificaat én helpen ze

uiteraard niet.

een goed doel. Voor elke deelnemende school
doneert Wecycle een bedrag aan Stichting
Jarige Job.

Thuisblijven van leerkrachten
In verband met Corona gelden ook dezelfde

Recycling van e-waste is belangrijk

regels ten aanzien van het thuisblijven voor

Als apparaten apart worden ingeleverd,

leerkrachten. Dat betekent dat ook

kunnen ze heel goed gerecycled worden.

leerkrachten thuisblijven als zij verkouden

Wecycle laat al het e-waste recyclen, zo

zijn of in afwachting zijn van de uitslag van

blijven grondstoffen behouden en komen

een Corona test.

schadelijke stoffen niet in het milieu.
Voor de komende periode voorzien wij hierin
Plaats van de inzamelbox

problemen. Gezien het tekort aan

De inzamelbox is te vinden in de hal van

invalleerkrachten zal het voor ons wellicht

school. In verband met de nog geldende

niet altijd mogelijk zijn de leerlingen allemaal

Corona maatregelen mogen wij nog geen

op te vangen. Indien er geen invalkracht

ouders ontvangen in school. Geeft u de

beschikbaar is, kan het zijn dat we een groep

apparaten met uw zoon/dochter mee? Hij/zij

naar huis moeten sturen. Het kan voorkomen

kan het dan in de daarvoor bestemde bak

dat wij ’s morgens vroeg nog moeten
beslissen dat het voor ons niet haalbaar is
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om een groep op te vangen. Wij sturen u dan

uitgereikte enquêtes kregen wij er 25

uiterlijk om 07.30 uur een mail.

ingevuld retour (responspercentage van
80,65%). Heel hartelijk dank daarvoor!

Wij willen u zodoende vragen om nu alvast

In deze nieuwsbrief delen wij de belangrijkste

na te denken over opvang van uw kind(eren).

resultaten met u.

Uiteraard snappen wij dat sommige mensen
de mail niet altijd zo snel zullen lezen. In dat

De tweewekelijkse nieuwsbrief wordt heel erg

geval zullen wij de kinderen in eerste

op prijs gesteld, en velen van u (10) hebben

instantie opvangen op school en u bellen om

aangegeven behoefte te hebben aan een

te vragen of u uw zoon/dochter weer op wilt

ouderportal. Het team gaat zich in

halen of dat uw zoon/dochter naar de

laatstgenoemde verdiepen. Wat opviel is dat

opvang/een oppas kan.

de behoefte aan een fysiek informatiebord

Informatie folder

gering is.
Projectafsluitingen en informatieavonden zijn

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u ook

onderdelen die ouders erg waarderen. Zodra

een informatie folder aan over het reilen en

we weer ouders toe mogen laten in de school

zeilen in de klas van uw zoon/dochter. De

zullen wij dit zeer zeker oppakken. De

folder komt in de plaats van de jaarlijkse

meeste ouders hebben aangegeven geen

informatieavond. Deze kan dit schooljaar in

behoefte te hebben aan een meeloopmoment

verband met de gestelde maatregelen helaas

in de klas. Uitgezonderd een aantal ouders

geen doorgang vinden. Heeft u naar

van leerlingen die in de onderbouw zitten; zij

aanleiding van de folder vragen aan de

geven aan het interessant te vinden. Ook dit

groepsleerkracht? Bel of mail ons gerust, wij

zullen wij op gaan pakken op het moment dat

staan u graag te woord!

ouders weer in school mogen komen.
Koffieochtenden zullen wij vooralsnog niet

Verzoek Oudervereniging

gaan organiseren. 19 ouders hebben
aangegeven hieraan geen behoefte te

Ieder jaar is de OV druk met de planning

hebben. Daarnaast hebben veel ouders

voor het oud papier. Veel ouders/verzorgers

aangegeven geen (14) behoefte te hebben

hebben voorkeuren om op bepaalde

aan hulp bij het huiswerk in de thuissituatie,

momenten wel/niet ingezet te worden.

9 ouders hebben hierop neutraal geantwoord.

Complete werkroosters worden gedeeld met

Ook blijkt de behoefte aan een

de vraag of de OV hiermee rekening kan

informatieavond over ouderbetrokkenheid

houden. Dit is echter onbegonnen werk. Wij

nihil te zijn (10 ouders geen behoefte en 14

willen u vragen onderling te ruilen wanneer u

ouders hebben hierop neutraal geantwoord).

echt niet kan helpen op het moment waarop

Veel ouders hebben aangegeven dat de

u ingedeeld bent. Sieto Koopman

leerkrachten makkelijk te bereiken zijn. Wij

(coördinator oud papier) stelt het op prijs

noemen hier nog graag dat er bij vragen

wanneer hij hiervan op de hoogte wordt

altijd contact kan worden gezocht met de

gebracht (06- 81274543). Alvast bedankt

leerkracht. Dit kan telefonisch het best na

voor uw medewerking!

14.15 uur, per mail mag natuurlijk ook. Wij
proberen uw mail binnen 24 uur te
beantwoorden (uitgezonderd de

Resultaten enquete naar
oudertevredenheid

weekenden/vakanties). Ook wanneer u graag

Enige weken geleden heeft u van de

bellen/mailen. Wij willen u wel vragen om

Medezeggenschapsraad een enquête

geen contact te zoeken met de

ontvangen over de ouderbetrokkenheid. Veel

groepsleerkracht via persoonlijke (mobiele)

van u heeft deze ingevuld. Van de 31

telefoonnummers.

in gesprek wil met de leerkracht kunt u ons
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Een aantal ouders hebben aangegeven graag

Even voorstellen 1

meer betrokken te willen worden bij

In deze nieuwsbrief stellen onze nieuwe

onderwerpen en thema’s waaraan in de klas

stagiaires zich aan u voor. Wij wensen Fenna

gewerkt wordt. Dit onderdeel pakken we

en Bart een hele leerzame stageperiode toe

direct op door in de tweewekelijkse

op onze school!

nieuwsbrief elke keer een groep “aan het
woord” te laten. Op die manier wordt u

Fenna Bons

meegenomen in datgene waaraan in de

Hallo mijn naam is Fenna Bons ik ben 17 jaar

groepen gewerkt wordt. In deze nieuwsbrief

oud en kom uit Willemsoord. Ik vind het heel

bijt groep 1/2/3 de spits af.

erg leuk om met kinderen om te gaan en
daarom doe ik de opleiding

Groep 1/2/3 aan het woord
De afgelopen periode hebben we gewerkt
over het thema water. De knutselwerkjes,
werkbladen, voorleesverhalen en filmpjes
gingen over dit thema. De watertafel werd
gebruikt om het drijven en zinken te
demonstreren en we hadden op een poster
bijgehouden hoeveel bidons water er in de
fruitpauze gedronken werden in de klas. Op
een dag hadden er zelfs 8 van de 12 kinderen
een bidon met water mee naar school! De
komende 3 weken gaan we werken over het
thema dino’ s. Hiervoor zijn we ook op zoek
naar speelgoeddino’ s (voorzien van naam) om
mee te spelen. Dit in het kader van de
Kinderboekenweek met als titel:
Geschiedenis………en toen? We stellen 1 boek
centraal: “Het ongelooflijke maar waar
gebeurde verhaal over de dino’s”.
Met onze methode voor Engels (Groove me)
stond het thema “School” centraal met
woorden zoals chair, table, classroom,
teacher, window, door en toilet. De komende
periode gaan we de woorden leren die horen
bij “Autumn”, zoals de kleuren brown, orange,
red, yellow, leaves en tree.
In groep 3 hebben we kern 1 afgerond van
Veilig Leren Lezen en hebben we de volgende
letters geleerd: i , k , m, ,s , p , aa, r , e en v. In
kern 2 leren we de volgende letters: n , t , ee ,
b en oo.
In blok 1 van Rekenrijk werd op verschillende
manieren geoefend met het tellen t/m 12 en
in blok 2 wordt dit uitgebreid naar het tellen
t/m 20. De leerlingen uit groep 3 hebben de
eerste toetsen al gehad!

onderwijsassistente op het Deltion College
in Zwolle. Voor deze opleiding moet ik ook
stagelopen en dat ga ik doen in groep
1/2/3 op OBS Dorpsschool de Blesse. Ik ben
er op maandag en dinsdag en heb er heel
veel zin in!
Bart van Dalen
Ik ben Bart van Dalen en dit jaar ben ik
stagiair op jullie school. Ik zal
het jaar starten in groep vier,
vijf, zes en vanaf februari ben
ik te zien in groep zeven en
acht. Zelf ben ik naast leraar in
opleiding ook vaak te vinden op de boerderij
en dan houd ik nog een klein beetje tijd
over om te sporten.

Even voorstellen 2
In deze nieuwsbrief stelt ook Mara Engelsman
zich aan u voor. Mara is de vervangster van
juf Carla. In verband met het feit dat
zwangere werknemers vanaf 28 weken niet
meer voor de klas kunnen staan (de
onderlinge 1,5 meter afstand kan dan niet
worden gewaarborgd en zwangere
werknemers lopen vanaf 28 weken meer
risico op complicaties wanneer zij besmet
raken met het Corona virus) is Mara deze
week al gestart in groep 4/5/6. De ouders uit
deze groep zijn hierover al op de hoogte
gesteld. Mara stelt zich graag aan u voor:
Hallo allemaal.
Ik zal me even voorstellen: mijn naam is
Mara Engelsman. Ik sta de komende
maanden samen met juf Jildou voor groep
4/5/6 bij obs Dorpsschool de Blesse, in
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verband met het zwangerschapsverlof van
Carla.

worden afgedaan. Voor meisjes geldt dat lang

Ik ben opgegroeid in Drenthe (Odoorn), heb
tien jaar in de stad Groningen gewoond en
ben een jaar geleden voor de liefde naar
Friesland (Heerenveen) verhuisd. Een echte
noorderling dus! Ik houd van films kijken,
muziek, uit eten gaan en wellness.

Wanneer uw dochter niet de hele dag het

De afgelopen drie dagen heb ik voor het eerst
voor deze groep gestaan. Ik weet nu al dat
het een mooie tijd gaat worden met zo’n
gezellige club jongens en meiden. Ik heb er
zin in. Tot snel!

haar in een staart moet worden gedaan.
haar in een paardenstaart wil hebben, geeft u
dan een haarelastiekje mee?

Wijziging gymtijden groep 7/8
Vanaf volgende week zullen de leerlingen van
groep 7/8 gymonderwijs krijgen op de
maandag en de woensdag. Geeft u op deze
dagen gymkleding- en schoenen mee?

Groetjes, Mara

Oproep
Kinderpostzegelactie
Volgende week gaan de leerlingen van groep
7 en 8 op pad om Kinderpostzegels te
verkopen. De opbrengst wordt o.a. gebruikt
om kwetsbare kinderen kansen te geven op
een mooie ontwikkeling. De organisatie heeft
uiteraard rekening gehouden met de 1,5

Juf Jolanda en juf Wendy zoeken voor het
volgende project speelgoed dinosauriërs.
Heeft u deze thuis liggen en mogen de
leerkrachten deze gebruiken, geeft u ze dan
(voorzien van naam op een pleister) mee aan
uw zoon/dochter. Alvast heel hartelijk
bedankt!

meter onderlinge afstand. De leerlingen
krijgen dit jaar een verkoop box mee.
Hiermee wordt de uitwisseling van
formulieren tot een minimum beperkt.
Kinderen kunnen de box op de grond
plaatsen. De bewoner kan een formulier uit
de box halen, deze invullen en weer terug

Vacature OPR lid
De Ondersteuningsplanraad van Passend
Onderwijs Friesland is op zoek naar nieuwe
leden. In de bijlage van deze nieuwsbrief
vindt u hiervan de vacature.

stoppen in de box. Daarnaast kan ook digitaal
besteld en betaald worden door middel van
het scannen van een QR code met een

Bericht van Buurtsportwerk

mobiele telefoon. Deelname aan de

Op donderdag 1 oktober staat er weer een

Kinderpostzegels is vrijblijvend. Wilt u niet

NSA op de planning in de gymzaal van

dat uw zoon/dochter langs de deuren gaat

Dorpsschool De Blesse. Tijdens deze les gaan

dan ontvangen wij de box uiterlijk woensdag

we op verzoek van de kinderen Free Runnen!

23 september weer terug. Vindt u de actie

Een echter uitdaging voor alle leerlingen van

wel belangrijk, maar wilt u niet dat uw

groep 3 t/m 6. Wij hopen jullie daar te zien.

zoon/dochter langs de deuren gaat? Dan is

Met vriendelijke groeten,

het mogelijk een idee om alleen

Het Buurtsportwerk

vrienden/familie en kennissen te vragen.

Veilig gymmen
Wij willen u vragen of u op de dagen dat uw
zoon/dochter gymnastiek heeft, uw
zoon/dochter geen sieraden om te doen.
Wanneer leerlingen sieraden dragen dan
moeten deze voor aanvang van de gymles
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Agenda
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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