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Even een kijkje in groep 3 en 4

15-11-2019

Belangrijke data:
25 t/m 30 november
Vogelvoeractie
18-11-2019
lootjes trekken Sinterklaas in
groep 5 t/m 8

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

Terwijl het buiten lekker koud en helder is zie je in de huizen
de lampjes branden en straalt er een warme en gezellige
sfeer uit de huizen. Heerlijk deze tijd van het jaar.
Ook in groep 3 en 4 is dit een gezellige en drukke tijd. Je ziet
de gespannen gezichtjes want wat gebeurt er veel in deze
tijd. Lekker genieten van het sinterklaasjournaal en de
vragen of het wel goed zal komen en krijg je wel wat van
sinterklaas? Ondertussen moeten wij ook nog werken, leren
en nieuwe dingen ontdekken.
Het thema van deze periode is het ziekenhuis en wat is nu
leuker om een piet op bezoek te krijgen in het ziekenhuis en
hoe moet je die behandelen. Ondertussen lekker lezen en
allemaal nieuwe dingen leren of samen spelen want dat mag
allemaal in groep 3 en 4. Ik geniet van deze periode in de
klas en wens iedereen een gezellig en warme november- en
decembermaand toe!
Bea
Nieuwe MR leden
Wat fijn dat we zoveel stembrieven terug hebben gekregen i.v.m.
de verkiezing voor de twee nieuwe MR leden. De meeste
stemmen gingen naar Maartje Bons en Ellen Holtman. Het team
feliciteert jullie hartelijk met deze benoeming in de MR.
In de MR zitten nu 4 leden: twee leerkrachten: Helma Mulder en
Astrid van de Werken en de twee nieuwgekozen ouders.
We hopen op een fijne samenwerking.

Nationaal
Schoolontbijt
Op 8 november
hadden we het
Nationaal
Schoolontbijt en
dit jaar zijn er rond
het ontbijt veel
mooie initiatieven
georganiseerd. De
voorzitter van LTO X (ook eigenaar loonbedrijf Pereboom
Paasloo) kwam met een trekker naar OBS en heeft de
ochtend geopend.
Bedrijven en winkels uit de omgeving hebben voor het
ontbijt extra producten geleverd. Uiteindelijk is het een hele
lijst van bedrijven geworden die ons hebben gesponsord:
Imkerij van Beek Paasloo
Pluimveebedrijf Theo Jansen Paasloo
Ambachtelijke slagerij André Mulder Kuinre
Biologische kaasboerderij Langelaan Blesdijke
Melkveebedrijf, zorgboerderij en theeschenkerij de
Maargieshoeve Kallenkote
Verhage fruit Luttelgeest
Loonbedrijf Pereboom Paasloo
Land- en tuinbouworganisatie LTO
Bakkerij Boogerd
Meester Peter heeft in de gemeenschapsruimte voor alle
leerlingen eieren gebakken en er zijn ook gevulde eieren gemaakt.
De kinderen konden met hun bord langs een gedekt buffet hun
ontbijt uitzoeken. Er waas voor iedereen wel iets lekkers.
We hebben heerlijk gegeten en omdat verspilling van producten
niet wenselijk is hebben de leerlingen van de leerlingenraad na
afloop de lekkernijen die over waren rondgebracht in het dorp. Dit
werd heel dankbaar ontvangen en het was voor de leerlingen heel
indrukwekkend.

Vogelvoeractie
Wederom hebben we een
vogelvoeractie opgezet! In de periode
van maandag 25 t/m zaterdag 30
november mogen de leerlingen van
OBS de Slinge vogelvoerpakketten
verkopen aan familie, kennissen en
buren. Wij bieden een 7-delig
vogelvoerpakket aan voor € 4,50 per
stuk.

Verkeer
Vandaag heeft groep 7-8 een educatief programma gevolgd van
VOMOL = Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer. In de
week voorafgaand kregen de ouders een informatiefolder en de
leerlingen een opdrachtenkaart, samen moesten zij de
opdrachten van de kaart maken.
Ze hebben in de praktijk ervaren hoe groot sommige
landbouwvoertuigen zijn en over wat de chauffeur wel of niet kan
zien. Op het parkeerterrein bij Dalzicht stonden 3 grote tractoren
met machines en een grote shovel. In kleine groepjes werd in een
veilige situatie aan de kinderen duidelijk gemaakt wat er van ze
verwacht wordt als ze op de weg een landbouwvoertuig
tegenkomen. Alle kinderen kregen na afloop een certificaat van
deelname en vonden het erg leerzaam.

Aanschaf nieuwe materialen voor de techniekkast.
Dit jaar hebben we het werken met de techniekkast opgepakt en
er zijn nu al 3 lesmiddagen voorbij.
Veel leerlingen zijn enthousiast
met techniek bezig en het
onderzoekend leren komt goed
aan de orde. We hebben een
budget gekregen voor de aanschaf
van nieuwe materialen, zodat de
kinderen goed uitgedaagd kunnen worden. In de techniekkast
komt een les over het bouwen van bruggen aan de orde en nu
hebben we hiervoor weer verdiepende materialen bij gevonden.
We proberen zoveel mogelijk verdieping te zoeken op wat al
aanwezig is in de kasten. Daarnaast kijken we ook naar materialen
die qua niveau voor een doorgaande lijn kunnen zorgen.

Bereikbaarheid directeur
Maandag: Generaal van den Boschschool
Dinsdag: Directieoverleg in Giethoorn
Woensdag: Burgemeester de Ruiterschool
Donderdag: Burgemeester de Ruiterschool
Vrijdag: De Slinge

