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Samen bouwen aan een sterke basis voor de 
toekomst! 

 
Oud papier ophalers gezocht 
(noodoproep)!  
 
We hebben een te kort aan handen! Een 
noodoproep vanuit de organisatie, onze 
ouderraad en de school. 
 
Waarom: 

• We doen het voor onze kinderen, zodat we op een betaalbare manier 
leuke dingen kunnen blijven doen met elkaar 

• Mede door de opbrengsten van het oud papier kunnen we de 
vrijwillige ouderbijdrage laag houden 

 
Wanneer: 

• Donderdag, vrijdag en/of zaterdag, 1x in de 6 weken. Hoe meer 
aanmeldingen, hoe minder belastend het is voor de groep ouders die al 
meehelpen. Dusss hoe meer ouders een keer komen helpen hoe 
minder dagen je uiteindelijk hoeft te lopen! 

 
Wat wordt er van je gevraagd: 

• Je moet een doos kunnen optillen      

• Per duo 1 auto liefst met aanhanger, dit kunnen we voor je indelen als 
je geen rijbewijs of aanhanger hebt 

 
Opgeven??: 

• Bij school (juf/meester) 

• Bij Bela Koning 

• Bij de OR 

• Gewoon roepen als je bij school staat! 
 

Kom ons alstublieft helpen, ook als je zelf geen problemen 
hebt met een hoge vrijwillige bijdrage. Zullen we elkaar 
helpen om zo de kinderen leuke dingen te laten blijven 
doen? 
 
 

Belangrijke data: 
 

Oktober 
Herfstvakantie 

  17 t/m 23 oktober 
 
 
 
 
 
 
 

  25 oktober  
  Promo Mad Science 
     
9 november 
  Schoolontbijt 
    
 5 december  
  Sinterklaas 
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Studiedagen team: 
     
    3 februari  
   13 februari 
   30 juni 
(alle leerlingen vrij)  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
Er komt een heuse professor die een leuke en leerzame Science Show laat zien. 
Leerlingen van 3 t/m 8  kunnen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap 
en techniek lessen.  
Deze cursus is op maandagen vanaf 14 november om 14:15 uur. Het zijn 6 
lessen van een uur. Het thema is Wetenschap in beweging en ze gaan dan aan 
de slag met energieomzettingen, robots, bewegingswetten en chemische 
brouwsels.  

 
 

MR 
De eerste MR bijeenkomst was op d.d. 11-10 en inhoudelijk hebben we vooral 
gesproken over de inhoud van de schoolgids. Peter past de gids aan en dan 
gaat deze naar de inspectie en komt deze op de website. Dit jaar gaan we aan 
de slag met de opmaak van nieuwe foto’s in de gids. 
Voor Corona is een plan (sectorplan Corona) geschreven waarin in grote lijnen 
staat beschreven hoe te handelen als er maatregelen getroffen worden. Het is 
een flexibel document i.v.m. het handelen omdat elke situatie anders zal zijn. 
Peter heeft een subsidieaanvraag gedaan. Dit is een subsidie vanuit de 
verbetering basisvaardigheden 2022. Dit is aangevraagd, omdat de NPO-gelden 
einde van het schooljaar worden gestopt. Afwachten of wij deze subsidie 
krijgen natuurlijk. Gaat het wel door dan een plan schrijven voor februari 2023. 
Helaas gaat Sietske de MR dit jaar verlaten, omdat ook haar jongste kind naar 
het VO gaat. Hierdoor ontstaat een vacature. Volgens een vast stappenplan 
gaan we de vacature via de nieuwsbrief plaatsen. 
Nadere informatie hierover volgt nog. 
 

Kinderboekenweek 2022 Dieren & natuur – Gi-ga-groen 
We hebben de Kinderboekenweek op een gezellige manier afgesloten. We zijn 
vrijdag gestart met de voorleeswedstrijd en verder zijn we die dag nog veel 
bezig geweest met het thema. Veel kinderen hebben zich aangemeld om 
boeken te verkopen en de kleedjes met de boeken liggen al gezellig klaar in de 
hal. 
Wat was het gezellig in de school veel ouders zijn hun kinderen komen 
bezoeken. Wat tof! Kinderen waren erg trots om hun werkjes te laten zien. 
De verkopers van de boeken hebben goede zaken gedaan en waren blij en 
tevreden met de opbrengst.  
Het was een groot succes. 

 
 



 Voorleeswedstrijd 
Tijdens de Kinderboekenweek is groep 7/8 bezig geweest met het kiezen van 
een voorleeskampioen, welke onze school gaat vertegenwoordigen. De 
leerlingen hadden allemaal een stukje voorbereid en geoefend in tweetallen. 
Daaropvolgend hebben we gekeken welke leerlingen er écht mee wilden 
strijden voor de titel. Dit waren 9 leerlingen. Deze 9 leerlingen hebben 
tweemaal aan de hele klas voorgelezen. De eerste keer om te oefenen, zodat 
er ruimte was voor feedback en de tweede keer voor de voorronde.  
Juf Isa en juf Jerina hebben deze 9 leerlingen m.b.v. een beoordelingsformulier 
beoordeeld. Hier waren 3 leerlingen uit naar voren gekomen. Deze drie 
leerlingen hebben op de afsluitingsdag van de Kinderboekenweek (vandaag) 
voor de groepen 3 t/m 8 gelezen. De jury bestond ditmaal uit juf Astrid, juf Bea 
en de leerlingen van de leerlingenraad van de groepen 3 t/m 6. Samen hebben 
zij Lotte als winnaar gekozen . 

  
 
 
 
 
 
 
Leerlingenraad 
Vorige week is de leerlingenraad voor het eerst dit schooljaar bij elkaar 
gekomen. We hebben gebrainstormd over welke onderwerpen we interessant 
vinden om de komende tijd mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld mensen in 
nood helpen, iets doen voor de natuur, of het schoolplein leuker maken. De 
kinderen hebben hun ideeën opgeschreven en er daarna in de klas over 
gepraat. Dat leverde goede vragen op. Bijvoorbeeld: waarom zou er iets 
moeten veranderen aan het schoolplein, dat is toch al goed? Daarover ging de 
klas dan in gesprek. 
Helaas konden een aantal leden van de leerlingenraad er dit keer niet bij zijn. 
Volgende keer gaan we daarom verder praten over de ideeën van de kinderen. 
En misschien al wel een keuze maken, wat dit jaar ons project wordt...! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Schoolkamp 7/8 
Dit jaar gaat groep 7/8 uiteraard weer op schoolkamp. Zoals u in de 
jaarkalender heeft kunnen lezen is het schoolkamp van woensdag 14 t/m 
vrijdag 16 juni 2023. Tegen die tijd zal er meer informatie komen, maar we 
kunnen al wel vast verklappen dat we dat jaar naar Schiermonnikoog gaan!  
Wij hebben er al heel veel zin in, hopelijk de leerlingen ook!  
Schoolshirts 
We hebben, mede mogelijk gemaakt door onze OR, nieuwe schoolshirts 

kunnen bestellen! Wat zijn ze mooi geworden       

 
 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


