OBS Dorpsschool De Blesse
Meidoornstraat 33
8397 GV De Blesse
0561-441806

directie@obsdeblesse.nl
www.obsdeblesse.nl

Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar Jorn. Hij heeft thuis het pennyboard uit de pauzebak van
Beweegteam Weststellingwerf gerepareerd. Goed werk Jorn!

Regel van de week

u (na inschrijving) contact op te nemen met
de groepsleerkracht.

Ruzies op het plein probeer ik eerst zelf op te

Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van

lossen. Lukt dit niet dan ga ik naar de

broertjes en zusjes steeds twintig minuten

pleinwacht.

tijdsverschil zit? Dit in verband met het
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opnieuw inloggen.

Nieuwe leerling

Lukt dit u niet zelfstandig, dan kunt u altijd

Nikay Bos is vandaag vier jaar geworden. Hij

even bellen met school, dan plannen wij de

heeft al een aantal dagdelen

afspraak samen met u in.

proefgedraaid en gaat maandag starten in groep 1.

Het inschrijven kan tot en met donderdag 25

Welkom Nikay, een hele fijne

maart a.s.

basisschooltijd gewenst!

Voorleeswedstrijd
Ouderportal

Gisterochtend hebben we met de leerlingen

Alle ouders/verzorgers hebben deze week

van groep 7/8 online de uitslag

van ons een mail gekregen waarmee de

van de Voorleeswedstrijd gevolgd.

ouderportal-app op een device geplaatst kan

Wie wordt de voorleeskampioen van

worden. Heeft u deze mail niet ontvangen of

Weststellingwerf?

is het u niet gelukt de app te installeren,

Lotte vertegenwoordigde onze school.

neemt u dan even contact op met school. Wij

Helaas is ze niet door naar de volgende

proberen u dan verder te helpen.

ronde, maar wij zijn wel reuze trots op

De app zal de komende periode verder

haar. Goed gedaan Lotte!

worden uitgebreid. Wij houden u hiervan op
de hoogte.

Rapportgesprekken groep 1- 7

Aanmelding HVO/GVO
Ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 6
en 7 hebben deze week een formulier

In de week van 29 maart staan de

gekregen waarop aangegeven kan worden of

rapportgesprekken gepland van de leerlingen

zij hun zoon/dochter in het volgende

uit de groepen 1 tot en met 7. In de

schooljaar HVO/GVO lessen wil laten volgen.

ouderportal (onder kopje administratie) kunt

Wij ontvangen de ingevulde formulieren heel

u zich vanaf vandaag inschrijven. In verband

graag voor 1 april retour.

met Corona zullen de rapportgesprekken
online plaatsvinden via Teams. Te zijner tijd
volgt er meer informatie over hoe dit werkt.
Mocht u het plezieriger vinden om het
gesprek telefonisch te voeren dan vragen wij
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Bericht van beweegteam
Weststellingwerf

29 mrt.

Doe jij ook mee met het Naschoolse

27 maart.

Oud papier

Sportaanbod? Dit keer gaan we naar buiten,

2 april

Goede Vrijdag (lln. vrij)

zodat we toch nog lekker kunnen sporten!

5 april

Tweede Paasdag (lln. vrij)

Op donderdag 1 april bij K.V. Forward

20/21 april

IEP eindtoets groep 8

Steggerda van 14.45 – 15.45 uur

23 april

Koningsspelen (o.v.b.)

27 april

Koningsdag (lln. vrij)

Vanuit korfbalvereniging K.V.

28 april

tostidag onderbouw

Forward krijgen jullie een

29 april

tostidag middenbouw

gave korfbal clinic.

30 april

tostidag bovenbouw

De korfbal trainer leert jullie

3 mei

Start meivakantie (t/m 14

allerlei toffe trucjes en het échte korfbal spel!

Rapportgesprekken (t/m 1
april)

mei)

Het Beweegteam hoopt jullie te zien bij deze
leuke activiteit!

Oud papier
De volgende oud papier actie staat gepland
op 27 maart. Wij doen deze keer heel graag
een beroep op de volgende ouders; Fam.
Bosma (Lotte), Fam. Damhuis, Fam. de
Weert, Fam. Gerards, Fam. Kooistra, Fam. de
Kok, Fam. Koopman (Djaiven), Fam. Knip en
Fam. Kox. Sieto Koopman zal bij de container
staan en is tevens aanspreekpunt.
Wanneer u onverhoopt
niet kunt rijden wordt het
zeer op prijs gesteld dat u
dat kenbaar maakt bij
Sieto Koopman.
In dat geval rekenen wij erop dat u zelf voor
vervanging zorgt. Alvast heel erg bedankt
voor uw hulp!

Groep aan het woord
Deze keer is groep 7/8 aan het woord. In de
bijlage vindt u de bijdrage uit deze groep.

Agenda
26 mrt.

Wieltjesdag

26 mrt.

Rapport mee

22 mrt.

Verwijsgesprekken groep 8
(t/m 26 mrt.)
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