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Agenda
9 sep
klusochtend
11 sep eerste spelletjesmiddag gr.1-2-3
14 sep
nieuw schooljaarsreceptie
22
sep
kangoeroeochtend gr
1/2 en korfbalmiddag gr 3/8
Verjaardagen
In de vakantie waren jarig;
22 juli Heleen
28
juli
Lars
2
aug
Tessa
Lois
5
aug
Chayen
Anise
6
aug Marijn
12
aug
Sanne
18
aug
Milena
31
aug
Marissa
Anouk
Thijs Weening
4
sep
Lana
5
sep
Femke
En natuurlijk onze schoolverlaters die in de
vakantie jarig zijn:
30 juli
Myrthe
31
juli
Christian
Even voorstellen
Mijn naam is Alje Slagter en vanaf volgend
schooljaar zal ik als meerschools intern
begeleider op Obs De Dorpel in De Wilp, Obs
Het Kompas in Opende en SWS De Aquarel in
Sebaldeburen werkzaam zijn.
Voor deze nieuwe baan heb ik vele jaren met
veel plezier het intern begeleiderschap
gecombineerd met het lesgeven op Obs De
Beelen in Tolbert.
Samen met Miriam en onze vier kinderen
woon ik in Roden. In mijn vrije tijd speel ik af
en toe gitaar, sleutel aan onze auto en doe
alles wat iedereen zoal in zijn vrije tijd doet.
Mocht u als ouder met mij willen spreken dan
kan dat altijd op de dagen dat ik op de
school van uw kind ben. Mocht ik er niet zijn
en u wilt mij wel spreken, dan kunt u mij
mailen op het intern begeleiders mailadres

van de betreffende school en dan neem ik zo
spoedig mogelijk contact met u op. Uiteraard
is de leerkracht van uw zoon of dochter altijd
uw eerste aanspreekpunt.
Ik ontmoet u graag in het nieuwe schooljaar.
Het mailadres waarop ik te bereiken ben is:
ib.dorpel@westerwijs.nl
Schoolkamp
Er is onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding
van de laatste nieuwsbrief. We zullen
proberen wat duidelijkheid te scheppen.
In schooljaar 2017-2018 gaat groep 7/8 op
schoolkamp in juli 2018.
In schooljaar 2018-2019 gaat groep 7/8 op
schoolkamp in september 2018.
Klusmorgen
Zaterdagmorgen willen we graag samen met
u klussen in en rondom de school. Hiervoor zijn
we op zoek naar spoorbielzen om onze
bankjes weer te herstellen. Verder willen we
het verkeersplein opnieuw schilderen,
knikkerpotjes verven,hinkelpaden maken en
onkruid verwijderen. Ook hopen we dat
handige ouders het prikbord in groep 7/8
kunnen verwijderen. In verband met de
inkopen willen we graag weten op hoeveel
hulp we kunnen rekenen. Hiervoor vragen wij
u het opgavestrookje in te vullen onderaan
de nieuwsbrief.
Korfballen
Vrijdag 22 september nemen wij weer deel
aan de jaarlijkse kangoeroeochtend en
korfbalmiddag van Sparta uit Zevenhuizen.
De kleuters hebben die morgen een sport en
speldag waar we vervoer voor zoeken. Op
de deur van groep 1/2 hangt een lijst waarop
u aan kunt geven of u wilt rijden. U mag
natuurlijk blijven kijken!
’s Middags is er na schooltijd een
korfbaltoernooi voor de groepen 3/4, 5/6 en
7/8. Hier kunnen de kinderen zich voor
opgeven. Bij genoeg deelname kunnen we
een team vormen die mee kan doen. Hier
krijgen de leerlingen nog een briefje voor
mee.
Nieuw schooljaarsreceptie
Op 14 september van 19.30 tot 21.30 uur
willen we het schooljaar informeel samen
starten met een hapje en een drankje. Ook is

er de mogelijkheid informatie te halen bij de
leerkrachten.
Gymnastiek
De gymtijden zijn dit jaar gelijk gebleven. We
hebben gym op dinsdagmorgen en
donderdagmiddag.
Kleuters: Willen jullie de gymschoenen weer
meegeven naar school?
Rapporten: Deze graag weer even op school
inleveren.
Proefdraaien: Woensdag 6 september komt
Anisha Bouma voor de eerste keer in onze
groep proefdraaien. We wensen haar veel
plezier en succes op onze school.
Spelletjesmiddag groep 1-4. Elke eerste
maandag van de maand houden we een
spelletjesmiddag voor de groepen 1-2 en 3.
We zoeken echter nog een paar ouders om
een en ander door te kunnen laten gaan.
Dus...wie geeft zich op?! (bij Cecyl)
Luizenzakken in groep 1-2: Het is voor de
kleuters vaak lastig om de jas in de luizenzak
te krijgen. De handigste manier is om de zak
van het haakje te halen en dan de jas erin te
stoppen. Daarna kan hij weer aan het
haakje. De kleuters kunnen dit best zelf maar
moeten dit veelal nog even leren. Het is dus
fijn als de ouders/verzorgers dit in het begin
even samen met de kinderen doen om er
handigheid in te krijgen.
Schoonmaakochtenden: Dit betreft de
jaarlijkse schoonmaak van alle materialen
voor de groepen 1 t/m 4. Over een paar
weken hebben we jullie hulp hierbij weer
nodig! In de bijlage staat de brief hierover.
De opgave lijsten hangen op de deuren
(groep 1-2 en groep 3-4).

Vakantielezen groep 3- 5
Voor de vakantie hebben de kinderen die nu
in groep 3 – 5 zitten boeken geleend in het
kader van het project vakantielezen. Denken
jullie erom om deze boeken weer bij de
bibliotheek in te leveren!

Letterboom veilig leren lezen groep 3
Vandaag hebben de kinderen van groep 3
het eerste deel van hun letterboom mee
gekregen.
Dit is een kleurplaat waarop opa het verhaal
over de letter ‘i’ voorleest aan Kim en Sim.
Wie goed kijkt, ziet dat de letter ‘i’ een aantal
keren verstopt zit in de kleurplaat. Deze
kleurplaat is de onderkant van de stam van
de letterboom. Aan het eind van kern start
krijgen de kinderen deel twee van de
letterboom mee naar huis. Hierop staan de
letters die de kinderen hebben geleerd.
Uw kind kan aan de hand van de plaat
vertellen wat het heeft geleerd. De groei van
de boom kunt u zien als de groei van de
letterkennis van uw kind. Na kern 6 zijn alle
letters aangeleerd en is de boom helemaal
‘volgroeid’. We hopen dat u thuis een mooi
plaatsje voor de boom uitkiest!
Thema week wetenschap en techniek groep
3-4
Binnenkort starten we school breed met het
thema ruimtevaart in het kader van
wetenschap en techniek. Mocht u thuis nog
spulletjes hebben die goed bij dit thema
passen dan houden we ons aanbevolen.
Alvast bedankt.

