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Agenda
Vrijdag 15 september
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
Dinsdag 26 september
Woensdag 27 september
Dinsdag 03 oktober
Woensdag 04 oktober
Donderdag 05 oktober

Comprix Sportdag groep 8
Gastles gymnastiek buurtsportcoach
Nieuwe stagiaire juf Melanie in groep 1
Informatieavond Voortgezet Onderwijs groep 8
Info-avond groep 4 t/m 7
Info-avond groep 1/2/3
Groene Spelen groep 4 en groep 5
Korfbaltoernooi
Start Kinderboekenweek
Stakingsdag Primair Onderwijs, onze school is gesloten

Geen luis gevonden!
Gisteren is er een tweede luizencontrole geweest. Er is geen luis gevonden en daar zijn we blij
mee! We bedanken iedereen voor hun inzet, nog even een paar dagen door kammen is wellicht
verstandig...
Korfbaltoernooi
Op woensdag 4 oktober organiseert LDODK het jaarlijkse korfbal toernooi. Het toernooi vindt
plaats op de korfbal- en voetbalvelden van Gorredijk. Tijd: tussen 15.00 uur en 18.00 uur.
Via Social Schools is per klas bericht gegeven over de opgave van het toernooi. Voor groep 3 t/m
6 kunt u uw kind aanmelden door te reageren op het groepsbericht op Social Schools. De
kinderen van groep 7 en 8 geven zichzelf op bij juf Hilde of juf Nynke. Dit kan tot woensdag 20
september, dan geven we de deelnemers door…
In de afgelopen week hebben de groep 6, 7 en 8 een leuke korfbalclinic gevolgd van
topkorfbalster Marjolijn Kroon. De kinderen zijn dus goed voorbereid op het komende
korfbaltoernooi..

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs groep 8 (woensdag 20 september, 19.30 uur)
Groep 8...en dan....? Precies! En daarom organiseren we voor de ouders van kinderen uit groep 8
een ouderavond waarop ouders met alle vragen over het Voortgezet onderwijs terecht kunnen.
We lichten de manier van verwijzen toe en de Plaatsingswijzer en de eindtoets Route 8 passeren
de revue. Voor deze avond zijn ook Cornelis Postma en Friso Bode uitgenodigd. Beide heren zijn
werkzaam op de BHS maar weten ook alles over andere vormen van Voortgezet Onderwijs.
Opgave voor de avond gaat via Social Schools groep 8.
Info-avond groepen 1, 2 en 3
Graag vertellen we u aan het begin van het schooljaar meer over de manieren waarop we de
kinderen op school in hun ontwikkeling verder helpen. Hoe werken we met de methode
ONDERBOUWD in groep 1 en groep 2 en de splinternieuwe methode LIJN 3 in groep 3? Wat
doen de kinderen aan (voorbereidend) lezen? (voorbereidend) rekenen? Hoe ziet een les
“Engels” er uit? Leuk om te weten en goed om even bij te zijn. We hebben voor iedere groep een
kort doch krachtig  moment voor ouder gepland met koffie en thee na afloop.
Hieronder de planning, u wordt via Social Schools uitgenodigd om u op te geven.
Woensdag 27 september
Info-avond groep 1
19.00 uur
Info-avond groep 2
19.30 uur
Info-avond groep 3
20.00 uur
Info-avond groep 4 t/m 7
We denken dat de leukste manier om te horen hoe er gewerkt wordt in de groep is als uw eigen
kind het aan u presenteert en vertelt. We nodigen u daarom uit om samen met uw kind(eren) naar
school te komen. De kinderen gaan van tevoren oefenen op welke manier de kinderen kunnen
vertellen over de vakken, de taken en het reilen en zeilen in de groep. Ook leggen de kinderen de
boeken, schriften en materialen klaar die ze zelf willen laten zien aan hun eigen ouder(s). De
juffen en meesters zijn er natuurlijk ook. Zij kunnen de kinderen helpen en ook vragen
beantwoorden.
Op dinsdag 26 september van 19.00 uur tot 20.00 uur zijn de deuren open voor deze avond. U
bent van harte welkom!
Stakingsactie
Het schoolteam van onze ondersteunt de komende stakingsactie. Dit houdt in dat de school op
donderdag 5 oktober dicht is. We begrijpen dat dit voor ouders en verzorgers lastig is, maar
rekenen toch op ieders begrip.
Vreedzame School
We vertelden in de vorige nieuwsbrief al over
de lessen van De Vreedzame School. Vandaag
geven we alle kinderen van groep 1 t/m 6 een
“kletskaart” mee naar huis. Hiermee kunt u op een
leuke manier met uw kind(eren) kletsen over de
afgelopen lessen van de Vreedzame School.
Veel kletsplezier!
Fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

