OBS Dorpsschool De Blesse
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8397 GV De Blesse
0561-441806

directie.dorpsschooldeblesse@comprix.nl

Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar alle leerlingen van de school. Iedereen stond afgelopen maandag
weer fris en vol energie klaar voor het nieuwe schooljaar. We gaan er wat moois van maken met z’n
allen!

Regel van de week

Ouderhulp gevraagd

Op het plein doen we alles wat goed is voor

Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij

jezelf, voor een ander en voor ons samen.

uw hulp bij verschillende
activiteiten/werkzaamheden. Vandaag heeft

Nummer : 1

Datum: 01-09-2022

uw zoon/dochter
hiervan een schrijven
mee naar huis
gekregen. Wilt u hierop

Opening schooljaar 22/23

aangeven waarmee u
wilt/kunt helpen?

Maandag hebben wij het schooljaar op

Daarna mag uw

gezamenlijke en gezellige wijze geopend. Alle

zoon/dochter het formulier inleveren bij de

leerlingen gingen springend het nieuwe

groepsleerkracht. Alvast heel hartelijk

schooljaar in. Daarna hebben we samen met

bedankt voor uw opgave!

alle aanwezige ouders/verzorgers “gebouwd
aan een mooi schooljaar” in de hal van onze
school.

HVO lessen

Nieuwsbrief

Jaargang: 2022/2023

Voor de zomervakantie hebben wij onder de

Oud papier

ouders van leerlingen in groep 7/8
geïnventariseerd welke leerlingen HVO/GVO

Op dinsdag 6 september staat de eerst

lessen zouden willen volgen in dit schooljaar.

volgende oud papier actie gepland. Wij doen

Voor de HVO lessen bleek de meeste animo.

deze keer graag een beroep op de volgende

De leerlingen die geen HVO les volgen

ouders: Fam. Nijmeijer, Fam. Bos (Nikay),

werken dan zelfstandig aan een

Fam. v/d Meulen, Fam. Clevering, Fam.

taal/rekenopdracht. Voor de

Koopman (Ferry), Fam. Verra, Fam. Mulder

klassenorganisatie is het handig wanneer de

(Laurie), Fam. Gerards, Fam. Drost, Fam.

overige leerlingen de HVO lessen ook gaan

Zandstra en Fam. Kooistra (Sterre). Sieto

volgen. Als u hier bezwaar tegen hebt kunt u

Koopman zal bij de containerpost staan.

dit laten blijken door juf Ilona een mailtje te

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp!

sturen. Horen wij niks van u dan gaan we
ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen

Controle hoofdluis
Op dinsdag 6 september worden alle

maakt.

leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis en

Even voorstellen

neten. Wanneer er bij uw zoon/dochter wat

Mijn naam is Wimmy Vaartjes en vanaf dit

gevonden wordt krijgt u daarvan bericht met

schooljaar kom ik bij jullie op school

het verzoek om de luizen/neten te

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

behandelen.

geven.
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Waar komt een mening vandaan en waar is

Rapport mee

deze op gebaseerd? Waarom reageer ik zoals

Zouden alle leerlingen de rapporten en

ik dat doe en wat voel ik daarbij? In mijn

trotsmappen weer in kunnen leveren bij de

lessen daag ik de leerlingen uit om verder te

groepsleerkracht? Alvast bedankt!

kijken, hun eigen ideeën en die van de ander
te onderzoeken. De onderwerpen waarover
we het hebben kunnen erg uiteenlopend zijn

Diverse folders

maar het liefst speel ik in op wat er op dat

Aan het begin van elk schooljaar krijgen

moment speelt bij de leerlingen en in de
wereld.
Ik ben in 2020 afgestudeerd als docent
Beeldende Kunst en Vormgeving en heb

kinderen meerdere folders mee naar huis met
de mogelijkheid om zich te abonneren op
jeugdbladen. Uiteraard bent u tot niets
verplicht.

aansluitend de opleiding tot HVO-docent
gevolgd. De lessen zullen dan ook niet alleen
bestaan uit het voeren van gesprekken maar
een combinatie zijn van verschillende
werkvormen. Denk
bijvoorbeeld aan spel,
drama, muziek,
tekenen, schilderen en
ga zo maar door.
HVO is laten zien wat je

Verkeersveiligheid
Wanneer u uw zoon/dochter met de auto
naar school brengt willen wij u vragen uw
auto niet binnen een straal van 15 meter
binnen de schoolhekken te parkeren. Op deze
wijze blijven leerlingen goed zichtbaar voor
automobilisten en kan er veilig worden
overgestoken.

denkt, wilt en voelt
maar ook luisteren naar
wat een ander bedoelt.
Tot ziens op school!

Vakanties en vrije dagen in
schooljaar 22/23
Elk schooljaar wordt berekend of de school
voldoende lesuren geeft en of er nog ruimte
is voor eventuele extra vrije dagen (de

Gymtijden
De kinderen van groep 1/2/3 gaan alle dagen
gymnastieken/buiten spelen.
Zorgt u voor schoeisel welke de hele week op
school kan blijven en doet u deze in een tas
voorzien van naam?
De leerlingen van groep 4 tot en met 8
gymmen op maandag &
woensdag. Naast
sportkleding en schoeisel
mogen de leerlingen van
groep 4 t/m 8 een handdoek
meenemen voor het douchen
(niet verplicht).

zogenoemde margedagen). In totaal (over
acht schooljaren) moeten de leerlingen 7520
uur naar school. Aan de hand van deze
berekening kunnen we een aantal extra vrije
dagen inplannen.
Het vakantierooster wordt in schooljaar
2022/2023 als volgt:
Herfstvakantie

15 okt. t/m 23 okt.

Kerstvakantie

24 dec. t/m 8 jan.

Voorjaarsvakantie

25 febr. t/m 5 mrt.

Goede Vrijdag/Pasen

7 april t/m 10 april.

Meivakantie

28 april t/m 7 mei.

Hemelvaartsdag

18 mei t/m 19 mei.

Pinksteren

29 juni

Zomervakantie

22 juli t/m 3 sept.

Daarnaast hebben wij nog extra margedagen
ingepland. De leerlingen zijn deze dagen vrij.
Deze dagen vallen op studiedagen van de
teamleden. De data zijn:
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19 september, 8 november, 9 februari, 8

een boterham meenemen belegd met kaas

maart, 19 juni en 26 juni.

en/of ham/salami.

Aankondiging info avond

Herdenking ’t Petgat

Op 13 september staat er een informatie

Vorig schooljaar hebben wij als school

middag/avond gepland. Op deze dag bent u

monument ’t Petgat geadopteerd. Dit jaar zal

na schooltijd of in de avond welkom op

de herdenking zijn op zondag 2 oktober van

school. Uw zoon/dochter zal u dan een

16.45 – 18.00 uur. Wij hopen dat we weer

rondleiding geven door het klaslokaal. U kunt

met de leerlingen van de bovenbouw hierbij

methoden inkijken en vragen stellen aan de

aanwezig kunnen zijn. Leerlingen zullen een

groepsleerkracht. U ontvangt hiervoor

krans leggen en er zal een

binnenkort een uitnodiging.

gedicht/lied worden
voorgedragen. Uiteraard
zijn ook de leerlingen uit de

Aanwezigheid personeel
Op het informatiebord kunt u vinden,

onder- en middenbouw
welkom met hun (groot)
ouders.

wanneer alle leden van
het team aanwezig zijn
op school gedurende dit

Agenda

schooljaar.
29 aug.

Start Gouden weken (t/m 7
okt.)

Wielendag

6 sept.

Oud papier

Elke laatste vrijdag van de maand is het

13 sept.

Informatie middag/avond

wielendag. Leerlingen mogen dan “iets op

19 sept.

Margedag lln. vrij

wielen” mee naar school nemen. Te denken

19 sept.

MR/OV vergadering

valt aan een speelgoedauto, skateboard,

26 sept.

Week tegen het pesten

skelter, fiets of skeelers. Wanneer uw

30 sept.

Wielendag

zoon/dochter op skeelers naar school komt

4 okt.

Dierendag onderbouw

willen wij u vragen ook te denken aan

5 okt.

Start Kinderboekenweek (t/m
15 okt.)

bescherming (zoals een helm,
knie/pols/elleboogbeschermers). Vrijdag 30

6 okt.

Schoonmaakavond

september is de eerste wielendag van dit

11 okt.

Tostidag groep 1/2/3

schooljaar.

12 okt.

Tostidag groep 4/5/6

13 okt.

Tostidag groep 7/8

15 okt.

Start herfstvakantie (t/m 22

Tostidag

okt.)

In elke laatste schoolweek voor een vakantie
is er een tostidag in iedere groep.
Voor de leerlingen uit
groep 1/2/3 zal dat op de
dinsdag zijn, groep 4/5/6
hebben de woensdag als
tosti dag en de leerlingen
van groep 7/8 hebben tosti dag op de
donderdag. Uw zoon/dochter mag die dag
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