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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze week naar juf Babs en de leerlingen van groep 1/2/3 omdat zij een
prachtige attentie voor juf Jolanda hebben gemaakt. Juf Jolanda heeft laten weten hier heel erg blij
mee te zijn!

Regel van de week
Wij lopen rustig in school.

instantie opvangen op school en u bellen om
te vragen of u uw zoon/dochter weer op wilt
halen of dat uw zoon/dochter naar de
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opvang/een oppas kan.

Welkom

Onzekere tijden

Onlangs is Ferry vier jaar geworden en zit nu

Het zijn onzekere tijden waarin wij ons

bij ons op school in groep 1. Welkom Ferry,

bevinden. Covid- 19 speelt een grote rol in

we hopen dat je een leuke

ons dagelijks leven en raakt ons allemaal.

basisschooltijd zult hebben!

Vanuit het bestuur hebben wij het advies
gekregen ons alleen te richten op het
primaire proces en zodoende zo weinig

Thuisblijven van leerkrachten

mogelijk externen in school toe te laten. Dat
voelt vreemd, maar voor nu is dat, denken

Zoals afgelopen maandag met u

wij, het juiste advies om verspreiding van het

gecommuniceerd is juf Jolanda besmet met

virus zoveel als mogelijk te voorkomen.

het Corona virus. Naar omstandigheden gaat

Gesprekken met ouders op school vinden

het goed met haar, ze heeft last van milde

alleen op uitnodiging van de directeur plaats.

klachten. Juf Jolanda blijft in ieder geval tien

Dat geldt ook voor andere externen zoals de

dagen in thuis quarantaine. Gelukkig was er

schoolarts en schoolmaatschappelijk werk.

nog vervanging beschikbaar, hierdoor hebben

De komende periode staan er verschillende

we geen groep naar huis hoeven sturen. Voor

activiteiten gepland waarvan we nu nog niet

de komende periode voorzien wij hierin wel

weten of én in welke hoedanigheid deze

problemen. De besmettingen lopen flink op

doorgang kunnen vinden. Wij denken hierbij

en het aantal beschikbare vervangers neemt

aan het ontvangen van Sinterklaas en de

af.

Kerstviering. Wij houden u hiervan op de

Hierdoor zal het voor ons wellicht niet altijd

hoogte. We hebben al wel besloten dat de

mogelijk zijn de leerlingen allemaal op te

geplande Kerstfair niet door zal gaan. Deze

vangen. Indien er geen invalkracht

schuiven we door naar schooljaar 2021/2022.

beschikbaar is, kan het zijn dat we een groep
naar huis moeten sturen. Het kan voorkomen
dat wij ’s morgens vroeg nog moeten

Verlof juf Carla

beslissen dat het voor ons niet haalbaar is

Het zwangerschapsverlof van juf Carla is

om een groep op te vangen. Wij sturen u dan

ingegaan na de herfstvakantie. Zoals reeds

uiterlijk om 07.30 uur een mail.

bekend vervangt juf Mara Engelsman haar.

Wij willen u zodoende vragen om nu alvast

Zij is aanwezig op de maandag, dinsdag en

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

woensdag. Mocht u Mara via de mail wat

Uiteraard snappen wij dat sommige mensen

willen vragen of door willen geven dan kan

de mail niet altijd zo snel zullen lezen. In dat

dat via het volgende mailadres:

geval zullen wij de kinderen in eerste

m.engelsman@obsdeblesse.nl
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Wij wensen juf Carla vanaf deze plek een

aan te bieden qua vak of taak, konden de

fijne verlofperiode toe en een voorspoedige

kinderen wennen aan de hoeveelheid en

bevalling.

tempo gaan maken en nu hebben ze de
smaak te pakken.

Gymlessen

De afgelopen weken hebben in het teken
gestaan van het thema van de

De laatste tijd merken we dat verschillende

Kinderboekenweek “En toen..” In onze klas

leerlingen met enige regelmaat aangeven niet

hebben we de Riddertijd wat meer onder de

mee te kunnen doen met de gymles. Wij

loep genomen. Door creatief samen bezig te

stellen het erg op prijs wanneer wij hierover

zijn hebben de kinderen een kasteel, schild,

vooraf worden geïnformeerd door ouders. Dit

glas in lood of raam deco gemaakt. De

mag middels een briefje, telefoontje of via de

nadruk lag op samenwerken, samen

mail. Wanneer wij hierover geen bericht

bedenken en uitvoeren en daar zijn ze goed

hebben ontvangen gaan wij ervan uit dat de

in geslaagd. Bij de Kinderboekweek horen

leerling gewoon mee kan doen.

natuurlijk ook boeken en via een
“boekenkring” hebben een aantal kinderen

Leerlingenraad

een boek gepromoot aan de rest van de klas.
Dit deden ze door een stukje uit het boek, die

Afgelopen week is de leerlingenraad voor de

ze zelf hadden gekozen, voor te lezen of door

eerste keer bijeen geweest. Verschillende

een Kahoot quiz. Presenteren mag ook door

onderwerpen zijn de revue gepasseerd; het

een poster te maken die gaat over het boek,

spelen binnen en buiten, hoe gaan we met

toneelstukje, wat maar past bij het kind. Elke

elkaar om, speelgoedwensen en de tostidag.

1e dinsdag van de maand mogen een aantal

Over het laatste onderwerp is een besluit

kinderen een boekenkring geven. Het gaat

genomen. Het blijkt dat veel leerlingen het

erom dat het lezen van dat boek leuk is en

toch heel erg lekker vinden om een sausje bij

dat je er plezier aan kan beleven en door de

de tosti te krijgen. De leerlingenraad is om

boekenkring kan je een ander kind

advies gevraagd. De leerlingenraad heeft ons

enthousiast maken om het boek te gaan

geadviseerd om dit toe te staan maar wel

lezen. Leesplezier is het uitgangspunt!

met de volgende afspraken:

De komende week staat de voorleeswedstrijd

 Iedere leerling die een sausje wil krijgt

op het programma. Eerst de voorrondes in de

één keer een beetje. Dus geen

klas en de week erna

klodders saus,

de finale in de

 We kiezen voor rode sausjes en niet

middenruimte met de

voor mayonaise. Dit is een bewustere

hele school als toe-

keuze en past beter in onze Gezonde

hoorder. Best

School aanpak.

spannend voor onze
kandidaten! November is ook de periode dat
voor groep 8 het drempelonderzoek wordt

Groep 7/8 aan het woord

afgenomen, maar ook dat we lootje gaan

We zijn nu alweer een paar maanden bezig

trekken voor Sinterklaas. Kortom, genoeg te

en hebben net kunnen genieten van de

doen wij zitten niet stil.

herfstvakantie, ook al was het een vakantie
waar we weer strengere maatregelen kregen
vanwege Covid-19. De kinderen hadden deze

Schoolmaatschappelijk werk

vakantie wel even nodig. Want wat hebben ze

Het schoolmaatschappelijk werk biedt

moeten wennen aan de hoeveelheid werk en

professionele hulp aan kinderen en jongeren

het tempo. Er moet veel gebeuren in groep 7

van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het

en 8. Maar door elke week steeds iets meer

omgaan met of het oplossen van
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verschillende problemen. Het inschakelen van

Agenda

de schoolmaatschappelijk werker gebeurt
altijd in overleg. Vaak zal het initiatief

30 okt.

Wieltjesdag

uitgaan van de interne begeleider of de

4 nov.

Nationaal Schoolontbijt o.v.b.

leerkracht. Ook ouders of de leerling zelf

7 nov.

Oud papier

kunnen, als ze dat nodig vinden, rechtstreeks

9 nov.

Week van respect (t/m 15

contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werker.

nov.)
10/12 nov.

Vrijwillig ouderspreekuur
(telefonisch)

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom

4 dec.

Sinterklaasviering o.v.b.

u contact wil met het schoolmaatschappelijk

12 dec.

Oud papier

werk. Veel voorkomende thema’s zijn

15 dec.

Tostidag groep 1/2/3

weerbaarheid, het omgaan met boze buien,

16 dec.

Tostidag groep 4/5/6

omgaan met echtscheiding, onzekerheid,

17 dec.

Tostidag groep 7/8

seksualiteit en social media- gebruik of

17 dec.

Kerstviering o.v.b.

gamen.

18 dec.

Wieltjesdag

Bij het schoolmaatschappelijk werk wordt in

21 dec.

Start Kerstvakantie (t/m 1

een laagdrempelige en vertrouwde omgeving

januari)

gewerkt aan het zelfstandig oplossen van
problemen. Vaak is de begeleiding
kortdurend. Er kunnen gesprekken met
kinderen/ jongeren gevoerd worden, maar
ook hun ouders kunnen hier terecht met
opvoedingsvragen. De schoolmaatschappelijk
werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp
passend is. Vanaf januari 2015 gaan
verwijzingen via de gemeente
Weststellingwerf. Zonder toestemming deelt
het Schoolmaatschappelijk werk geen
informatie over u aan anderen. Bovendien
heeft u altijd het recht om uw eigen
gegevens in te zien.
Tijdens schoolvakanties kunt u contact
opnemen met:
Gebiedsteam Noordwolde 0561-691221
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de
maatschappelijk werker van onze school:
Mara Denkers 06-13564497/
m.denkers@weststellingwerf.nl
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