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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Schoolgids
In een extra mail hebben wij u de schoolgids toegezonden. Deze ligt ook ter inzage op school en
staat op de website.
10-minuten gesprekken
In de week van maandag 20 t/ m vrijdag 24 november worden de 10-minuten gesprekken
gepland. Naast de deur van elke klas hangt een lijst waarop u zelf kunt aangeven wanneer dit
gesprek kan plaatsvinden. De beschikbaarheid van de leerrkacht in de week kan verschillen per
groep. De gesprekken gaan over het welbevinden van uw kind en de verwachtingen van school en
u. Wij willen graag met elke ouder een goed contact onderhouden. Schrijf u in!
Sinterklaasviering
Op vrijdag 1 december zal de Sint onschool bezoeken. Hij komt in de groepen 1/2-4/5. De groepen
6-8 vieren het feest met lootjetrekken. Informatie daarover komt uit de groepen zelf.
Vervanging Esther Dokter in groep 6/7 en groep 8
Esther Dokter (maandag groep 6/7 en dinsdag groep 8) haar man heeft grote hartproblemen.
Hierdoor heeft Esther zorgtaken die ze thuis moet doen. Het is onduidelijk hoelang dit duurt. We
hebben een vervanger gevonden. Zij heet Janette Lacroix en is deze week al begonnen. We
wensen Esther veel sterkte bij het herstel van haar man.

NIEUWS VAN DE GROEPEN:
GROEP 1/2a en 1/2b
Herfst
Tot 17 november werken wij over de herfst. Wij hebben
al een mooie wandeling in Oosterwolde gemaakt.
Ook hebben wij al verschillende hersfwerkjes gemaakt
en worden er op het schoolplein veel eikeltjes verzameld
en geteld.
In de klas …
De komende week hebben wij het over de verschillen
tussen woorden en zinnen. Wij gaan de woorden in een
zin tellen.
Spullen met de letter a-aa mogen mee naar school
worden genomen voor bij het letter winkeltje.
Gevraagd
Voor onze letterhoeken zoeken wij lege doosjes van chocoladeletters.
Wij zijn nog op zoek naar diverse kleine materialen voor onze lose parts hoeken.
Als aanvulling op de leeshoek zoeken wij kindertijdschriften en stripboeken.
Ook zoeken wij kleine motoriekspelletjes, en tolletjes e.d. misschien heeft u nog wat liggen voor
ons.
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Jeffrey
Jeffrey Gorter is na de herfstvakantie naar de Kampingerhof gegaan.
Natuurlijk gaan we Jeffrey missen. We wensen hem veel plezier op zijn
nieuwe school. Natuurlijk hebben we Jeffrey een mooi cadeau gegeven
waardoor hij nog vaak aan ons kan denken.

Sprookje
Op donderdag 16 en vrijdag 17 november speelt juf Inez mee in het
Sinterklaassprookje gespeeld door een aantal leerkrachten van Comprix.
Hierdoor zal zij op donderdag 16 november niet voor de klas staan. Juf
Willemijn neemt die dag de groep van juf Inez over.
Wilt u dit sprookje ook komen bekijken? Dan kan dat op vrijdagavond 17
november om 20:00 uur in Dorpshuis de Bult in Ter Idzard.
Groep 3
Berichtgeving uit de groep gaat via de app van Klassebord.nl
Groep 4/ 5
De tafel van 2
Afgelopen week hebben alle kinderen een briefje mee gehad waar de
tafel van 2 op stond. Het is de bedoeling dat de kinderen deze tafel uit
het hoofd leren zodat we er goed mee kunnen rekenen. Het zou fijn als u
helpt en thuis ook aandacht schenkt aan het opzeggen van deze tafel.
Rots en Water training.
Er was al even sprake van, maar nu is het zover. Meester Frits komt – net als vorig
schooljaar, vier keer met onze groep Rots en Water training doen.
Meester Frits is op 2 en 6 november al geweest en komt nog op:
donderdag 23 november
maandag 27 november
We hebben er zin in!
Shania Gorter is na de herfstvakantie naar Obs. de Toekan gegaan. We wensen Shania veel plezier
op haar nieuwe school. Natuurlijk hebben we met de kinderen een mooi afscheidsboek voor Shania
gemaakt.
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Groep 6/7
Groep 8
Nieuws over het voortgezet onderwijs
Naast het Stellingwerf College zijn er nog veel meer scholen waar uw kind heen kan. In de klas is
meer informatie te krijgen over bijvoorbeeld Nordwin College (VMBO-Groen) of Burgemeester
Harmsaschool (Gorredijk). Ouders en kinderen die daar meer over willen weten, kunnen even langs
komen.
Afgelopen woensdag zijn we een ochtend gaan proefdraaien op het Stellingwerf College. Op het
moment van schrijven, zijn we daar nog niet geweest, dus helaas geen verslag daarvan. U zult van
de kinderen vast het een en ander gehoord hebben.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Ouderbijdrage
In een brief en per mail zijn alle ouders geattendeerd op het voldoen van de ouderbijdrage.
Financiele verantwoording
En in de bijlage is een verantwoording van de financiën gemaild. Er ligt een exemplaar ter inzage
op school. Als u daar vragen, suggesties en/ of opmerkingen over heeft horen wij dat graag. Dat
kan per mail, telefonisch of mondeling.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Acties PO
Het is een beetje stil geweest rondom de acties in het primair onderwijs. De organiserende
actiegroep en de vakbonden hebben de nieuwe minister van onderwijs de gelegenheid gegeven in
gesprek te gaan over de toezeggingen die gedaan zijn. Deze “beloften” worden gezien als “sigaar
uit eigen doos”. En zijn niet voldoende om de problemen op te lossen. Dat wil zeggen met de
toegezegde gelden en de afspraken daarover wanneer en hoe te besteden wordt de werkdruk niet
verkleind. En de salarissen worden (vooralsnog) niet verhoogd. Er is een ultimatum aan de minister
gesteld die op 5 december afloopt. Op 12 december staat een nieuwe stakingsdag gepland. Deze
zal ook weer worden georganiseerd door de vakbonden en ondersteund worden door de
werkgevers (PO-raad). Er is landelijk veel draaagkracht onder de leerkrachten en directies van
scholen en schoolbesturen om onze wensen nogmaals kenbaar te maken en te ondersteunen met
stakingen.
Concreet betekent dit voor u als ouder dat u rekening kunt houden met een staking op 12
december. Ondertussen is ons advies de landelijke media goed in de gaten te houden. En hopen
wij dat u samen met ons wil strijden voor verbeteringen in het onderwijs. Voor de toekomst van
onze kinderen!

COLUMN: Tiny
Kerst
En toen was het koud, en realiseerde ik me dat het alweer november is, wat gaat het snel.
Bijzondere maanden van het jaar, waarin voor mij persoonlijk, Kerst iets heel "magisch" kan zijn.
Het is Kerst 2007... naar aanleiding van een artikel in het NHD, waar mijn oom actief was op het
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forum, kwam er een soort sneeuwbaleffect opgang…. Verontwaardiging barstte los toen bleek dat
een alleenstaande moeder met 3 kindjes al ruim 11 weken zonder leefgeld zat door toedoen van
haar bewindvoerder. Mijn oom stelde zijn bankrekening beschikbaar en beloofde deze dame te
helpen met nuttige boodschappen. Er werd zoveel gestort dat, nadat zij voorzien was, er nog een
groot bedrag bleef staan.
Aapies Angels werd geboren. Pakketten werden klaar gemaakt voor mensen die buiten de boot
vielen van voedselbanken ed. Mijn oom en ik zaten ‘s avonds uren lang te skypen en te bellen en ik
zei hem dat er in mijn omgeving ook een paar gezinnen waren. Maar vanuit Purmerend was dat
wel een beetje ver.
“Je bent familie.”, kreeg ik te horen. “Wat ik kan, kan jij ook!” En Drachtster Angels was een feit.
Het eerste jaar heb ik 26 gezinnen voorzien van grote food en non-food pakketten Beschikbaar
gesteld door de lokale ondernemers. In 2008 hebben we samen 127 gezinnen weten te bereiken.
In 2009 164 gezinnen en op 21 december hebben we de laatste pakketten uitgereden.
Op 24 december 2009, in de namiddag ben ik bezig met mijn eigen kerstinkopen wanneer mijn
telefoon gaat en ik krijg te horen dat mijn Oom, mijn held plotseling en geheel onverwachts was
overleden, veel te jong. Dit was het einde van een heel mooi iets! Belangeloos, mensen die het
broodnodig zijn, helpen met zoveel meer dan alleen producten.
Helpen kan overigens altijd! Je hoeft geen grote ingewikkelde acties op touw te zetten. Maar iets
kleins voor iemand in de omgeving kost je echt bijna niks.
Zo heb ik, als voorbeeld, ook wel 5 december cadeautjes gekocht. En ja, van mijn eigen geld voor
een gezin met 5 kindjes die geen cent te makken hadden. Gewoon bij de Action, niks geks maar
die gezichtjes ONBETAALBAAR.
Toen we in Oosterwolde kwamen wonen ben ik 3 jaar actief geweest als Zwarte Piet Waarmee we
acties op touw hebben gezet en gezinnen hebben bezocht die eigenlijk geen Sinterklaas konden
vieren. En activiteiten zoals een pietenbingo hebben georganiseerd voor kindjes.
Doe eens gek en geef die buurman, die alleen woont en nooit visite krijgt, een suikerbrood of zo
met kerst. Of leg cadeautjes op de stoep bij dat nieuwe gezin die net zijn gevlucht uit hun land. We
hebben allemaal wel speelgoed op zolder waar we niks meer mee doen.
Zullen we de “Magie van kerst” waar, het echt om gaat weer laten gloeien in de samenleving van
vandaag!
Zullen we…….??

