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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze week naar alle leerlingen, omdat zij zich voor de volle 100% inzetten in de
aanloop naar de feestelijke ouderavond. Iedereen doet het super en het belooft geweldig te worden!

Regel van de week
Bij het spelen binnen en buiten sluiten wij

MR vergadering

niemand buiten.

Op maandag 19 september is onze
Medezeggenschapsraad voor de eerste keer
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Welkom!

dit schooljaar bij elkaar geweest. De MR
bestaat uit: Ingeborg Meutgeert (voorzitter)

Na de zomervakantie is Benthe bij ons op

en Dilyana Joffe (oudergeleding). En het

school gekomen

team wordt vertegenwoordigd door Jolanda

in groep 2.

ter Horst en Carla Baas. De MR heeft een

Welkom Benthe

kennismakingsgesprek gehad op het

en een hele

stafbureau met de nieuwe directeur van

mooie

Dorpsschool De Blesse: Tineke Schepers. Zij

basisschooltijd

zal tot de zomervakantie het nieuwe

gewenst op

aanspreekpunt zijn op onze school. In

Dorpsschool De Blesse!

februari gaan wij op zoek naar een nieuwe
directeur en zullen dan een profielschets

Tevredenheidsonderzoek

maken.
Ook bespraken we het nieuwe Covid-19

Vorig schooljaar hebben wij een

draaiboek, zodat we die in kunnen zetten

tevredenheidsonderzoek gehouden onder

tijdens een mogelijk nieuwe Corona golf. We

onze ouders/verzorgers van leerlingen uit de

hebben de schoolgids doorgenomen en op-

groepen 6,7 en 8. Net na de zomervakantie

en of aanmerkingen doorgegeven aan Ingrid.

kregen wij hiervan de resultaten binnen en

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten

inmiddels zijn deze binnen het team

gemeld voor in de MR dit schooljaar.

besproken. Van de 28 ondervraagden hebben
13 ouders hun mening gegeven. Met een
responspercentage van 46,4% is dat eigenlijk

Wieltjesdag

te laag om een goed beeld te krijgen en

Morgen is het weer de laatste vrijdag van de

conclusies te kunnen trekken. De ouders die

maand en dat betekent wieltjesdag.

hun mening hebben gegeven zijn over het

Leerlingen mogen dan

algemeen tevreden over de school en geven

“iets op wieltjes”

de school als eindcijfer een 7,8. Het landelijk

meenemen om mee te

gemiddelde ligt op een 7,6. Vooral het

spelen tijdens de

schoolklimaat (veiligheid, omgang en sfeer)

pauzemomenten.

wordt als goed beoordeeld. Wat we als

Wanneer uw

leerpunt meenemen is dat het voor ouders

zoon/dochter op

niet goed zichtbaar is of en welke

skeelers komt denkt u dan ook aan

gedragsregels er voor leerlingen én ouders

bescherming?

zijn. Dit kunnen wij op een betere manier
kenbaar maken.
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Financieel jaaroverzicht OV

zoon/dochter eerder naar school dan 10 uur

Het financieel jaaroverzicht van onze

stuurt u ons dan een mailtje? Dan weten wij

Oudervereniging is opgemaakt door de

precies welke leerlingen we eerder kunnen

penningmeester en goedgekeurd door de

verwachten.

kascommissie. Dit jaar bestaat de
kascommissie uit Ronald Kooistra en Theo
Clevering. De stukken liggen voor

Oud papier

geïnteresseerden ter inzage op school.

Op zaterdag 29 oktober staat de eerst
volgende oud papier actie gepland. Wij doen
deze keer graag een beroep op de volgende

Schoonmaakavond

ouders: Fam. v/d Sluis (Mila), Fam. de Boer

Donderdag 6 oktober staat de eerste

(Rosalijn), Fam. Bosma (Boaz), Fam. Mulder

schoonmaakavond van dit schooljaar

(Esmee), Fam. v/d Meer, Fam. Wildhagen,

gepland. Wij hopen op vele handen die ons

Fam. Gerards, Fam. Bosma (Joanne), Fam.

hierbij willen helpen.

Lubbers, Fam. Slump en Fam. v/d Meulen.

Neemt u een emmer

Sieto Koopman zal bij de containerpost staan.

en

Alvast heel

schoonmaakdoekjes

hartelijk dank voor

mee? Wij zorgen voor

uw hulp!

koffie/thee en wat
lekkers. Wij starten om 19.00 uur.

Tostidag
Feestelijke ouderavond

In de laatste week voor de herfstvakantie

Donderdag 13 oktober staat de feestelijke

hebben we voor alle groepen weer een

ouderavond gepland. Inmiddels heeft u

tostidag. Dit keer op andere dagen dan u

hierover informatie en een uitnodiging

gewend bent. Dit omdat het op de donderdag

ontvangen. De leerlingen zijn druk in de weer

niet handig is een tostidag te organiseren in

en er wordt ontzettend hard geoefend. Het

combinatie met de generale repetitie. Op

belooft een hele leuke avond te worden. In

maandag 10 oktober heeft groep 1/2/3

de pauze zorgt de Oudervereniging nog voor

tostidag. Groep 4/5/6 op dinsdag 11 oktober

een leuke verloting. Wij hopen u allen op

en de leerlingen van groep 7/8 mogen samen

deze avond te mogen ontvangen. Juf Jolanda

met juf Fleur op woensdag 12 oktober

is nog op zoek naar panty’s die zij kan

genieten van heerlijke tosti’s.

gebruiken om de leerlingen van groep 1/2/3
om te kunnen toveren tot Oempa Loempa’s.
Heeft u thuis bruine en/of zwarte panty’s die

Herdenking ’t Petgat

u niet meer gebruikt, geef ze dan gerust mee

Op zondag 2 oktober van 16.45 – 18.00 uur

naar school!

vindt de herdenking van ’t Petgat plaats. Het
monument van het werkkamp in Blesdijke
wat wij vorig jaar hebben geadopteerd.

Vrijdag 14 oktober

Namens onze school leggen een paar

Omdat veel leerlingen op donderdag 13

leerlingen van de bovenbouw een bloemstuk

oktober wat later op bed liggen i.v.m. de

en wordt er een gedicht/lied

feestelijke ouderavond beginnen we vrijdag

voorgedragen. Ouders van

14 oktober om 10.00 uur de schooldag. Geeft

leerlingen in groep 6/7/8

dit voor u (oppas) problemen? Leerlingen

hebben hiervan bericht

mogen ook gewoon om 08.30 uur op school

gehad in de portal. De

komen, de school is open. Komt uw

meeste leerlingen kunnen
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hierbij aanwezig zijn, fijn! Ook andere
belangstellenden en leerlingen uit de lagere
groepen zijn van harte welkom.

Agenda
30 sept.

Wielendag

4 okt.

Dierendag onderbouw

5 okt.

Start Kinderboekenweek (t/m
15 okt.)

6 okt.

Schoonmaakavond

10 okt.

Tostidag groep 1/2/3

11 okt.

Tostidag groep 4/5/6

12 okt.

Tostidag groep 7/8

13 okt.

Feestelijke ouderavond

17 okt.

Start herfstvakantie (t/m 21
okt.)
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