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Belangrijke data:

05-12-2019
Sinterklaas alle leerlingen
12:00 uur vrij
06-12-2019
Studiedag alle leerlingen vrij
13-12-2019
Podiumvoorstelling ouders
groep 5/6
19-12-2019
Kerstmaaltijd 17:00-19:00 uur
20-12-2019
Onderbouw vrij en
bovenbouw vanaf 12:00 uur
vrij
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 3-1-2020

Helma
Er is me gevraagd om me in de
nieuwsbrief tot u te richten
En gezien de tijd van het jaar
leek het me leuk om dat te
doen door te dichten
U kunt me dagelijks de school
in zien gaan
Alwaar ik al heel lang voor
groep 5 en 6 heb gestaan
Ik heb ieder jaar weer een leuke groep kinderen
En wil dan ook mijn werkuren nog lang niet verminderen
Op OBS de Slinge bevalt het werken mij zeer
Dat komt vooral door de geweldige sfeer
Naast juf ben ik ook nog de oma
Van Fenna en Nora
Twee dochters en een schoonzoon
Al met al dus een bezig persoon
Hopelijk hebt u nu informatie genoeg
En anders schiet u mij maar aan, 's middags of 's morgens
vroeg
Groeten,
Helma
Laserselfie
Groep 7/8 heeft in de bibliotheek van Steenwijk een les
laserselfie gevolgd. Ze hebben eerst op de oude manier een
selfie gemaakt met een beamer/lamp geprojecteerd op de
muur. Vervolgens hebben ze gezien hoe je digitaal een print
of foto uit kunt laten snijden via de computer. Er is niet
gekozen voor een selfie met een eigen foto omdat deze
werkwijze in 45 minuten te kort is. Het maken van zo'n
digitale opdracht is best een secuur proces en dat vergde
veel concentratie. De printjes die de kinderen via de
computer maakten krijgen ze later van de bibliotheek. Al
met al sloot deze les mooi aan bij onze technieklessen die
we in doorgaande lijn op onze school gepland hebben.

Social Schools
Stichting op Kop heeft besloten dat de scholen met Social Schools
gaan werken, waarmee we veilig en AVG proof informatie
kunnen delen en uitwisselen. We hebben als team hiervoor een
korte cursusmiddag gevolgd.
Binnenkort wordt u als ouder uitgenodigd om deze app te
installeren. Als team gaan we overleggen of we met Klasbord
verdergaan.

Techniekmiddag
Afgelopen woensdag hebben de groepen 3 t/m 8 aandacht
besteed aan techniek. In groep 3 en 4 hebben wij gewerkt met
tandwielen, een flipperkast in elkaar getimmerd, een hut
gemaakt van vlechtriet. Verder hebben wij onderzocht hoe een
koorddanser op een lijn blijft, hoe werkt een zwaaikaart met
splitpennen en hoe werkt het met zweven en vliegen. Een korte
impressie:

Onderzoek in groep 3/4
In groep 3 en 4 hebben wij onderzocht welke pleister het beste
blijft plakken. Eerst hebben wij gekeken welke pleisters wij
gingen onderzoeken en wat wij dachten dat de beste was.
Daarna hebben wij allemaal pleisters getest door de pleister van
14.00 uur tot 9.00 uur de volgende dag op te doen. Van onze 4
pleisters (hansaplast classic, dierenpleister, neon pleister en
waterbestendige pleister) was de hansaplast het beste!

Wensboomdag
Tijdens de wensboomdag draait het om ‘van betekenis zijn
voor een ander’.
Hoe goed kijk jij naar de mensen in je omgeving? Zijn er
mensen die het moeilijk hebben en wat kun jij doen om ze in
december een lichtpuntje te bieden?
Hang je wens voor een ander in de wensboom en laat
dromen uitkomen!
Wensboom van Stichting JY zet zorgen even opzij!
Speciaal voor mensen die in een moeilijke situatie zitten doet
Stichting JY graag iets extra’s. In de maand december staat
er bij het kantoor van Stichting JY een mooie grote
wensboom. Deze boom is bedoeld om je dromen en wensen
voor een ander of jezelf op te hangen.
Een warme winterjas voor een kind uit de buurt, vervoer om
familie die je al jaren niet hebt gezien eens te bezoeken, een

fiets om veilig naar school te fietsen, een vismaatje voor een
eenzame buurman, de contributie voor een sportclub zodat
jou kind ook met hun vriendjes kan meesporten, een
verwendag voor je zieke moeder die wel een oppepper kan
gebruiken of een andere mooie wens voor iedereen die net
dat beetje extra verdient.
Stichting JY zet zich in om zoveel mogelijk van al deze wensen
te kunnen vervullen. Ze wil graag kleine wensen vervullen of
gewoon een speciaal moment waarmaken.
Wil je meer weten over ons wensboomproject of heb je
vragen? Neem dan via onderstaande gegevens contact met
ons op!
0527 745959 I wensboom@stichtingjy.nl
Fijne dag en alvast bedankt!
Hartelijke groet,
Janien van der Linde
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