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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar de moeders van de versiercommissie. Ze hebben onze school
omgetoverd in Sinterklaassfeer en binnenkort komen ze weer om de school in Kerstsferen aan te
kleden. Dank voor jullie inzet!

punten zijn de revue gepasseerd; advies over

Regel van de week

de invulling van het Sinterklaas- en

Wij spelen samen en sluiten geen andere

Kerstfeest i.c.m. de geldende Corona

kinderen buiten.

beperkingen, jaarverslag MR, mogelijkheid
tot het werken met een ouderportal en de
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actiepunten uit de ouder
tevredenheidsenquête. Wist u dat de leden
van de Medezeggenschapsraad ook per mail

Groep 7/8 aan het woord

te bereiken zijn? mr@obsdeblesse.nl

Dit keer zijn de leerlingen van groep 7/8 aan
de beurt voor de rubriek “Groep aan het
woord”. In de bijlage vindt u een verslag van

Sinterklaas

waar de leerlingen de afgelopen periode aan

Op vrijdag 4 december zullen wij Sinterklaas

hebben gewerkt.

op school ontvangen. Dit zal echter zonder
groot onthaal om 08.30 uur

Opbrengst Kinderpostzegels

zijn, omdat we te maken
hebben met de Covid-19

De leerlingen van de bovenbouw hebben dit

maatregelen. In de loop van

jaar weer meegedaan aan de Kinderpostzegel

de ochtend zal de

actie. Vanuit de organisatie hebben wij

Goedheiligman Dorpsschool

begrepen dat dit voor onze school de

28e

De Blesse bezoeken. Het feest zal op gepaste

keer was. Er is een mooi bedrag van €852

wijze (met inachtneming van de RIVM

opgehaald. Dank jullie wel allemaal!

richtlijnen) plaatsvinden in groep 1 t/m 5.
Groep 6 t/m 8 hebben een gezellige ochtend
met surprises en gedichten. In de middag

Ventilatie schoolgebouw

staat er een heuse Sinterklaas quiz gepland

In verband met het Coronavirus en het

met alle groepen.

Nieuwsbrief

voorkomen van verspreiding daarvan
ventileren wij het schoolgebouw/de
klaslokalen op natuurlijke wijze. Dat wil

Kerstviering

zeggen dat de gehele dag ramen open staan.

In overleg met de leden van de

Om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter het

Medezeggenschapsraad en de

niet al te koud krijgt kunt u hem/haar een

Oudervereniging hebben wij besloten om dit

extra vest/trui meegeven.

jaar met de leerlingen te genieten van een
Kerstlunch onder schooltijd op donderdag 17
december. Wij kiezen voor deze mogelijkheid

Bericht van de MR

omdat we te maken hebben met de nog

Op donderdag 19 november heeft de

steeds geldende Corona maatregelen. Ouders

Medezeggenschapsraad online haar

mogen nog niet in school komen en hiermee

vergadering georganiseerd. De volgende

komen we tegemoet aan het advies om niet
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in groepen te verzamelen en

door gaan studeren op de Pabo. Na het

verkeersstromen zoveel als mogelijk te

behalen van mijn propedeuse ben ik gestopt

voorkomen. Daarnaast kunnen we ook niet

met de opleiding en ben ik een tijdje iets

(zoals we andere jaren doen) met alle

anders gaan doen. Toch miste ik het werken

leerlingen in de gemeenschapsruimte zitten,

met de kinderen erg en heb ik ervoor

maar moeten leerlingen eten in hun eigen

gekozen om de opleiding af te maken. Ik

klaslokaal. Leerlingen hoeven deze dag geen

stroom nu in in het tweede leerjaar en loop

fruit en brood mee te nemen. Uiteraard

daarvoor stage op de woensdag bij juf

mogen leerlingen deze dag in hun

Jolanda. Ik kom nu voor een aantal weken

Kerstkleding naar school komen! Wij maken

elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

er een mooi aangepast feest van en gaan er

op school werken als onderwijsassistent van

helemaal vanuit dat we volgend jaar weer als

8 tot 12 uur. Het lijkt me super leuk om op

vanouds Kerst kunnen vieren met de

deze manier de andere kinderen op de school

leerlingen.

ook te leren kennen en hen natuurlijk extra
ondersteuning te bieden waar nodig is. Wie

Nieuwsbrief bibliotheek
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u een

weet tot snel!

nieuwsbrief van de bibliotheek met daarin

Tostidag

leuke tips en adviezen.

In de laatste week voor elke vakantie vinden
de tostidagen plaats. Omdat we op

Inzet subsidiegelden

donderdag 17 december een kerstlunch
organiseren zal de tostidag voor de leerlingen

Basisscholen hebben in deze tijd de

van groep 7/8 een week eerder zijn namelijk

mogelijkheid om subsidie aan te vragen om

op donderdag 10 december. De tostidag voor

eventuele achterstanden die leerlingen

groep 1/2/3 is dinsdag 15 december en voor

hebben opgelopen door de Corona crisis

groep 4/5/6 op woensdag 16 december.

(gedeeltelijk) weg te werken. Ook wij hebben
hiervoor een aanvraag ingediend en
inmiddels is helder dat ons een

Agenda

subsidiebedrag is toegekend. Tot en met 21
januari 2021 hebben wij vier ochtenden in de

4 dec.

Sinterklaasviering

week een onderwijsassistent tot onze

10 dec.

Tostidag groep 7/8

beschikking die leerlingen individueel of in

12 dec.

Oud papier

kleine groepjes extra ondersteuning kan

15 dec.

Tostidag groep 1/2/3

bieden. Hieronder stelt onze nieuwe collega

16 dec.

Tostidag groep 4/5/6

zich aan u voor.

17 dec.

Kerstviering

18 dec.

Wieltjesdag

21 dec.

Start Kerstvakantie (t/m 1

Even voorstellen……….

januari)

Mijn naam is Daniëlle Verboom ik ben 24 jaar

4 jan.

Start zilveren weken

en woon in Wolvega.

18 jan.

Toetsweek LOVS

Misschien hebben jullie

22 jan.

Nationale voorleesdagen

mij al wel eens gezien,

30 jan.

Oud papier

want ik loop namelijk
stage bij groep 1/2/3. Ik
heb in 2016 mijn diploma
voor onderwijsassistent
gehaald en ben daarna
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