
 

 
 
 
’t Slingerland 12 | 8375 GP Oldemarkt | 0561-451900 | directie@obsdeslinge.nl  

 

 

23 september 2022 
 

 
 

Alleen kom je ver, samen kom je verder! 
 
Schoolfruit 
Vanaf woensdag 7 september hebben we weer schoolfruit op school. We doen 
weer met EU-schoolfruit! Verder zijn er ook lessen over fruit, groente en 
gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar 
ook leuk! Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief Het EU-Schoolfruitprogramma is 
een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te 
halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & 
EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.  

Op naar een lekker en gezond 
schooljaar!  

  

 
Mad Science 

Op 25 oktober hebben we een promoshow van Mad Science op OBS de 
Slinge. Zij zouden 2 jaar geleden al zijn gekomen maar het werd i.v.m. Corona 
iedere keer uitgesteld.  
Informatie hierover volgt nog. 
 

MR 
De eerste MR bijeenkomst op d.d. 26-09 kan helaas niet doorgaan omdat 3 
van de 4 personen verhinderd zijn. De datum wordt opnieuw gepland.  
We hebben een nieuw lid in de MR  want juf Helma heeft besloten als teamlid 
niet meer de school te vertegenwoordigen in de MR. Juf Bea is bereid 
gevonden om zitting te nemen in de MR. Welkom Bea!  
De geleding van de MR bestaat nu uit: 
Ouders: 
Ellen Holtmann (voorzitter) ellen.holtmann@stichtingopkop.nl 
Sietske Veenstra 
Leerkrachten: 
Bea Beugelink 
Astrid van de Werken 

Belangrijke data: 
 

September 
  28 september        
  Kinderpostzegelactie 7&8 

 
Oktober 
5 t/m 16 oktober  
Kinderboekenweek! 
 
6 oktober  
ANWB Streetwise 
 
Week van 10 oktober 
Oudergesprekken 
 

  Herfstvakantie 
  17 t/m 30 oktober 
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 Studiedagen team: 
     

     3 februari  

   13 februari 

   30 juni 

(alle leerlingen vrij)  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANWB Streetwise 
Op 6 oktober hebben we Streetwise op school. De hele ochtend staat dan in 
het teken van veilig verkeer. Voor elke groep wordt aan een thema gewerkt. 
Toet toet in de speelzaal voor groep 1&2, Blik & klik in Dalzicht voor 
groep 3&4, Hallo auto op de parkeerplaats bij school voor groep 5&6 en 
voor groep 7&8 is trapvaardig op het schoolplein. 

 
 
Kinderboekenweek 2022 Dieren & natuur – Gi-ga-groen 
5 oktober tot en met 16 oktober is het Kinderboekenweek en OBS de Slinge 
laat dit natuurlijk niet voorbijgaan. In deze periode passen we de lessen aan 
en gaan we thematisch werken over dit onderwerp. We hebben per groep al 
een moei boek ontvangen waarmee we aan de slag kunnen en we denken ook 
na hoe we deze week op een creatieve manier gaan openen. 

Samen aan de slag met boeken! 

Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes zoeken op het 
strand of plantjes in de tuin zetten. Maar je samen ook realiseren hoe 
kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt doen om haar te beschermen. De 
natuur is vaak een bron van inspiratie voor kinderboeken. 
Dieren hebben niet alleen een hoge aaibaarheidsfactor – daarom zijn ze ook 
zo fijn als knuffel- ze zijn ook erg geschikt om emoties te laten zien die voor 
peuters en kleuters herkenbaar zijn.  Sommige dierenvriendjes in 
prentenboeken groeien uit tot bekende karakters die je overal tegenkomt, als 
speelgoed, op behang, op kinderkleertjes, op televisie of in een musical. 
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. Een perfecte tijd 
om extra bezig te zijn met boeken én met alles wat de natuur te bieden heeft. 
Kijk snel verder op deze pagina en ontdek welke (voor)leesboeken we graag in 
het zonnetje zetten. 
 
Leerlingenraad 
De leerlingen van de leerlingenraad hebben hun eerste taak al mogen 
vervullen tijdens de onthulling van het nieuwe logo. I.v.m. ziekte zijn ze verder 
nog niet bijeengekomen, maar dat zal zeker gauw opstarten! 

 
Corona 
Het aantal coronabesmettingen is weer aan het oplopen. Dat merken we ook 
op school. Het heeft er helaas zelfs alweer toe geleid dat vandaag groep 3/4 
niet naar school kon komen. Zowel juf Bea als juf Isa hebben een positieve 
zelftest. We zullen ons altijd maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat er 
zo min mogelijk onderwijstijd verloren zal gaan, maar kunnen echter niet altijd 
voorkomen dat groepen toch thuis komen te zitten. Het is fijn om te ervaren en 
te voelen dat dit begrip er is. Samen met elkaar moeten we het immers doen! 
Op verzoek van ouders/verzorgers verstrekken we wekelijks 2 testen aan al 
onze leerlingen. 

https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022/


  
Kinderkledingbeurs 
 

 

 
 
 

Aanwezigheid Peter: Maandag en woensdag 
Aanwezigheid Astrid: Maandag t/m vrijdag 
 
Team OBS de Slinge 
 

 

 

 

 

 


