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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze week naar juf Jolanda. Na twee weken thuis quarantaine is ze deze week
weer begonnen met werken. Juf Jolanda, fijn dat je er weer bent!

Regel van de week
Bij het overleggen praat ik met een zachte

binnen onze Gezonde School gedachte. Op
onze website vindt u hiervan een aantal
mooie foto’s.

stem.
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Oud papieractie
Finale voorleeswedstrijd

Zaterdag a.s. staat de volgende oud papier
actie gepland. Wij doen deze keer heel graag

Vrijdag 30 oktober vond de finale van de

een beroep op de volgende

voorleeswedstrijd plaats. Brenthe, Aleida en

ouders/verzorgers: Fam. Koopman (Nirmala),

Lotte werden door een vakkundige jury

Fam. Bosma (Lotte), Fam. Damhuis, Fam.

(bestaande uit Annemerije Brandsma van

Verra, Fam. Nijmeijer, Fam. Mulder (Esmée),

bibliotheken N-O Fryslân

Fam. Knip, Fam. de Weert en Fam. Mintjes.

en juf Jildou) beoordeeld

Sieto Koopman zal bij de containerpost staan

op hun voorlees

en is aanpreekpunt oud papier (06-

kwaliteiten. Het werd de

81274543). Aansluitend op de nieuwe

jury niet gemakkelijk

maatregelen adviseert de

gemaakt, want wat

Oudervereniging de

deden de meiden het

rijders om een

allemaal goed!

mondkapje te dragen en

Uiteindelijk bleek Lotte

in tweetallen te werken.

de beste te zijn en zij gaat onze school

Alvast heel hartelijk dank

vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke

voor uw inzet!

voorrondes in het voorjaar van 2021. Lotte
gefeliciteerd en heel veel succes gewenst!

Nationaal schoolontbijt

Schoolfruit
Vanaf volgende week ontvangen wij
gedurende 20 weken gratis schoolfruit. Wij

Gisteren hebben alle leerlingen genoten van

krijgen het fruit op dinsdag aangeleverd. Dit

een heerlijk ontbijt. In alle klassen stonden

betekent dat wij op de woensdag, donderdag

mooi gedekte tafels klaar en werd er gesmuld

en vrijdag de leerlingen van fruit zullen

van het brood, rozijnenbolletjes, yoghurt,

voorzien. Op deze dagen hoeft u uw

melk, appels en komkommer. We hebben de

zoon/dochter geen fruit mee te geven naar

leerlingen hiermee laten ervaren dat het

school. De organisatie heeft aangegeven

nuttigen van een ontbijt van belang is. Het

zoveel als mogelijk handzaam fruit uit te

geeft je energie en levert belangrijke

delen (als

voedingstoffen. Ontbijten houdt je gezond en

peren/appels/bananen/sinaasappelen) en zo

helpt bij een goede stoelgang.

weinig mogelijk fruit wat vooraf gesneden

Ook is het gezellig om met z’n

moet worden. Dit om verspreiding van het

allen te ontbijten. Allemaal

Corona virus tegen te gaan.

onderwerpen die passen
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Oudercontactmoment

dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele

Volgende week staan de vrijwillige

beperking, kan het ook moeilijk zijn.

oudercontacten gepland. Zoals vorige week

Superboek helpt deze kinderen graag! Hoe?

met u gecommuniceerd is middels een

Met de jeugdcollectie van Passend Lezen.

nieuwsflits doen we dat deze keer telefonisch.

Deze collectie bevat boeken, kranten en

Heeft u behoefte om met de groepsleerkracht

tijdschriften in verschillende leesvormen zoals

van uw zoon/dochter in gesprek te gaan dan

audio, braille en grootletter. Voor de jeugd is

ontvangen wij graag een mailtje. De

er een speciale collectie beschikbaar met

leerkracht zal vervolgens een afspraak met u

ruim 14.000 gesproken boeken, 3.500

maken. De mailadressen van de leerkrachten

brailleboeken en meer dan 20

hierbij voor u op een rijtje: Juf Jolanda

jeugdtijdschriften.

(j.terhorst@obsdeblesse.nl), juf Wendy

De jeugdcollectie van Passend Lezen is te

(w.degraaf@obsdeblesse.nl), juf Jildou

vinden via superboek.nl. Hier staan ook de

(j.huizinga@obsdeblesse.nl), juf Mara

actuele en populaire titels van dit moment,

(m.engelsman@obsdeblesse.nl) en juf Ilona

gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke,

(i.kragt@obsdeblesse.nl).

Mees Kees tot aan Dummie de Mummie,

Ouders van leerlingen in groep 8 ontvangen

Divergent, Julius Zebra en Kidsweek.

half november een uitnodiging voor een

Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk via

gesprek over de resultaten n.a.v. de

de gratis Daisylezer-app (voor iOS en

Drempeltoets.

Android) of de site, maar het kan ook via de
Daisyspeler. Zo wordt het voor deze
leerlingen makkelijker en leuker om te lezen.

WeCycle

Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis

Vanaf 17 november worden de WeCycle

voor kinderen met een leesbeperking tot 18

bakken weer opgehaald. Heeft u thuis nog
(kleine) elektrische apparaten die u hierin
kwijt wilt, geeft u deze dan mee aan uw
zoon/dochter voor eerder genoemde datum.

jaar! Bij inschrijving is de toestemming van
ouders nodig.
Voordelen van superboek.nl:
 Meer dan 14.000 gesproken boeken

Alvast bedankt!

 Gerangschikt op leeftijd

Vrijwillige ouderbijdrage

 Gratis voor iedereen tot 18 jaar met

 Streamen of downloaden via de site of
app, dus luisteren waar je wil

Om activiteiten als Sinterklaas, Kerst en
Pasen te kunnen bekostigen zijn wij
afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage
(€22,50 per leerling). Velen van u hebben dit
(nog) niet overgemaakt. Vriendelijk verzoek

een leesbeperking, zoals dyslexie,
TOS, slechtziendheid of ADHD.
Inschrijven of meer weten? Ga naar
superboek.nl of check de handleiding in de
bijlage van deze nieuwsbrief.

om het bedrag over te maken op de rekening
van de Oudervereniging
(NL65 RABO 0371 9605 17)
o.v.v. ouderbijdrage en de
naam van uw zoon/dochter.
Heel hartelijk bedankt!

Luizencontrole
In verband met de geldende maatregelen
rondom de verspreiding van Corona vinden er
vooralsnog geen luizencontroles plaats op
school. Wilt u hierop thuis met enige
regelmaat controleren? Mocht u luizen/neten
aantreffen in het haar van uw zoon/dochter

Passend lezen
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die

dan horen wij het graag zodat wij de overige
ouders hierover kunnen informeren.

moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door
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Kennismaking Voortgezet
Onderwijs groep 8

Agenda

Gezien de huidige omstandigheden en de

7 nov.

Oud papier

afgekondigde maatregelen van de overheid,

9 nov.

Week van respect (t/m 15

hebben het Linde en Terra College Wolvega
besloten om de voorlichting volledig digitaal

nov.)
10/12 nov.

te maken. Het Terra en het Linde College

Vrijwillig ouderspreekuur
(telefonisch)

maken gezamenlijk een voorlichtingsfilm

19 nov.

MR/OV vergadering

waarin de algemene voorlichting over het

27 nov.

Wieltjesdag

Voortgezet Onderwijs uitgelegd wordt.

4 dec.

Sinterklaasviering o.v.b.

Daarnaast zullen beide scholen zichzelf in een

12 dec.

Oud papier

film presenteren. Deze film zullen wij half

15 dec.

Tostidag groep 1/2/3

november met u delen.

16 dec.

Tostidag groep 4/5/6

CSG Eekeringe en RSG Trompmeesters in

17 dec.

Tostidag groep 7/8

Steenwijk zullen zowel live als online zichzelf

17 dec.

Kerstviering o.v.b.

presenteren. Hiervoor ontvangen ouders van

18 dec.

Wieltjesdag

leerlingen uit groep 7/8 een uitnodiging.

21 dec.

Start Kerstvakantie (t/m 1
januari)

Groep 1/2/3 aan het woord
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de
bijdrage van groep 1/2/3. Er is de afgelopen
weken hard gewerkt aan verschillende
onderwerpen. Neemt u een kijkje?

Sinterklaas
Op vrijdag 4 december staat het
Sinterklaasfeest gepland. De organisatie is
druk doende met de realisatie hiervan.
Hoe/wat precies is nog niet duidelijk. Wat we
wel weten is dat we Sinterklaas niet kunnen
ontvangen op de wijze zoals we dat vele
jaren hebben gedaan. Dit in verband met de
geldende maatregelen vanuit de overheid en
de aanvullende maatregelen vanuit ons
bestuur. Wij doen ons best om binnen de
mogelijkheden een passend Sinterklaasfeest
te organiseren. Voor alle leerlingen zal er een
cadeau en een lekkernij zijn. We houden u op
de hoogte.
Wat wel “gewoon”
doorgang kan vinden is
het trekken van lootjes in
de groepen 6/7/8 en het
maken van surprises.
Deze leerlingen zullen
binnenkort hierover informatie mee naar huis
krijgen.
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