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Compliment van de week:
Tijdens de fietsenkeuring van afgelopen woensdag zijn alle fietsen goedgekeurd. Dat is een compliment
waard aan iedereen die de fietsen thuis verzorgt!

Regel van de week

8 november margedag

We zijn zuinig op het materiaal, want dat is

Op dinsdag 8 november zijn alle

van ons allemaal.

kinderen vrij! Het team heeft die
dag een studiedag.
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Brengen leerlingen groep 3
Om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
van onze leerlingen te vergroten is
afgesproken dat de leerlingen uit groep 3, na
de herfstvakantie, niet meer door hun
(groot)ouder(s)/verzorger(s) naar binnen
worden gebracht. Deze leerlingen blijven
buiten op het plein tot de bel gaat. Uiteraard
is het prima wanneer u af en toe met uw
zoon/dochter de klas in komt om werk te
bekijken.

Oud papier
Op zaterdag 10 december staat de eerst
volgende oud papier actie gepland.

Even voorstellen…
Vanaf 24 oktober neem ik de taken van
Ingrid Bruinenberg over. Mijn naam is Tineke
Schepers, ik ben 56 en woon in Appelscha. Ik
heb een man, een zoon en een dochter. De

ANWB Verkeersplein

kinderen zijn aan de studie en wonen af en
toe nog thuis.

Vorig schooljaar hebben we een ANWB

Ik ben zo’n 30 jaar geleden begonnen als

verkeersplein gewonnen. Als

leerkracht op verschillende scholen in

het weer een beetje meezit,

Ooststellingwerf. In 1999 ben ik in het

dan wordt de belijning vrijdag

speciaal basisonderwijs terecht gekomen. Op

4 november op het plein

SBO de Kampingerhof in Oosterwolde heb ik

aangebracht.

eerst een aantal jaren
als leerkracht gewerkt,

Naschools sportaanbod

heb de opleiding tot
leidinggevende in het

In de bijlage vindt u de flyer van het

basisonderwijs gedaan

Beweegteam Weststellingwerf. Het

en ben vervolgens directeur geworden.

sportaanbod op 21, 22, 24, 28 (gymzaal de

Het komende schooljaar zal ik twee dagen in

Blesse), 29 november en 1 december staan

de week op Dorpsschool de Blesse zijn om de

in het teken van pietengym!

leidinggevende taken uit te voeren.
Daarnaast ben ik ook directeur op SBO de

Kindgesprekken

Triade in Wolvega.
De eerste week zit er inmiddels op. Het voelt

Deze week voeren de

goed om hier te zijn. Alles loopt hier op

leerkrachten kindgesprekken

rolletjes! Dit geeft mij de tijd om mijn plek te

met alle kinderen. Tijdens de

vinden en te onderzoeken welke gewoontes

gesprekken worden de leerkrachten

en gebruiken er op de school zijn.

vervangen door juf Danielle of juf Ilona.
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Het is de bedoeling om zoveel mogelijk op
dinsdag en vrijdag in de Blesse te zijn. De
leerkrachten weten wanneer ik aanwezig ben.
U kunt altijd een afspraak maken door een
email te sturen naar
directie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl.
Op maandag, woensdag en donderdag kunt u
me telefonisch bereiken op de Triade (0561
612294).
Als er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor
ik het graag.
Ik hoop op een prettige samenwerking om er
samen een mooi schooljaar van te maken!
Tineke Schepers

Agenda
29 okt.

Oud papier

7 nov.

Week van respect

8 nov.

Margedag (lln. vrij)

9 nov.

Nationaal Schoolontbijt

21 nov.

Vrijwillig contactmoment

25 nov.

Wieltjesdag

5 dec.

Sinterklaasviering

10 dec.

Oud papier

22 dec.

Kerstviering

23 dec.

Wieltjesdag

23 dec.

Alle leerlingen vanaf 12.00
uur vrij

24 dec.

Kerstvakantie (t/m 8 januari)
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