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Agenda
Datum

Activiteit

ma 12 sep

Schoolarts (kinderen geboren in 2017)

ma 12 sep

Oudergesprekken groep 1, 2, 3, 6 en 7

di 13 sep

Schoolarts (kinderen geboren in 2017)

di 13 sep

Oudergesprekken groep 1, 2, 3, 5 en 6

di 13 sep

Schoolreis groep 7

wo 14 sep

Oudergesprekken groep 4 en 5

do 15 sep

Schoolreis groep 5

do 15 sep

Oudergesprekken groep 1, 4 en 6

vr 16 sep

Schoolreis groep 3

vr 16 sep

Oudergesprekken groep 1 en 4

vr 16 sep

Schoolreis groep 6

vr 16 sep

Sportdag groep 8

di 20 sep

Oud papier

di 20 sep

Schoolreis groep 4

vr 23 sep

Schoolreis groep 1 en 2

Vervangingen
Vorige week meldden we u al dat we het jaar noodgedwongen starten met een aantal vervangers. Voor de komende
weken komt daar ook de afwezigheid van juf Johanna bij.
Voor de duidelijkheid vermelden we hieronder de groepsbezetting voor de groepen 4,6 en 8:
Groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

4

Juf Mayra Bles

juf Nienke

juf Nienke

juf Nienke

juf Nienke

6

juf Sigrid/juf Sara

juf Sigrid/juf Sara

juf Sigrid

juf Loes/juf Sara

schoolreis
(Loes/Hedwig)

8

juf Els

meester Kees

meester Kees

Juf Els/juf
Hedwig

juf Els

Schoolreis groep 8
Groep 8 is van maandag 5 september tot en met donderdag 8 september op schoolreis geweest naar Ameland.
Ze hebben daar allerlei activiteiten gedaan zoals boogschieten, wadlopen, een museumbezoek en zwemmen in de
zee.
Het was prachtig weer, zodat de groep meerdere dagen naar het strand is geweest.
's Avonds waren er activiteiten in de kampeerboerderij, zoals een modeshow en uiteraard een bonte avond.
Juf Alie was de hele week mee als begeleider, aangevuld met juf Margreet op maandag, meester Jarno op dinsdag
en juf Linda op woensdag. Daarnaast waren er vaders mee als begeleiding.

We willen alle ouders die hebben gereden en de vaders die mee waren op deze reis ontzettend bedanken. En
natuurlijk juf Alie en de kinderen van groep 8 zelf. Fijn dat we met elkaar hebben kunnen zorgen voor een
fantastische week!

Startgesprekken
Vanaf maandag zullen de startgesprekken plaats vinden. Enkele ouders hebben zich hier
nog niet voor opgegeven. Wilt u dat zo spoedig mogelijk alsnog doen? Het kan via de
gespreksplanner onder de knop administratie in het ouderportaal. Lukt dat niet, dan kunt
u altijd even contact opnemen met de groepsleerkracht.

Ter voorbereiding op het gesprek hebben de kinderen deze week allemaal een formulier mee gekregen. Wilt u het
ingevulde formulier mee nemen naar het gesprek?
Voor de gesprekken van groep 8 wordt een ander datum gepland.

Schoolfruit
Het menu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag

donderdag

vrijdag

waspeen

meloen

peer

Informatieavond VO groep 8
Op donderdag 29 november is er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor de ouders van kinderen uit
groep 8.
Deze avond organiseren we samen met Matthijsje, de Oosterbrink en de Velden. De leerlingen hebben een brief mee
gekregen waarop u uw voorkeursscholen kenbaar kunt maken (zie linkje hieronder). Doordat de kinderen deze week
niet op school geweest zijn, zijn er echter maar een klein aantal briefjes terug gekomen.
Komende maandagochtend om 9:30 uur wordt de indeling gemaakt. Daarna is het niet meer mogelijk om op te
geven. De kinderen kunnen maandag voor dat tijdstip nog een briefje inleveren bij meester Jarno. Ook als u zich via
het het ouderportaal hebt ingeschreven, vernemen we nog wel graag welke scholen u wilt bezoeken.
Als u het gemakkelijker vindt om te mailen, dan kan dat ook. Graag dan ook aangeven welke scholen u wilt
bezoeken.
directie.vensterschool@comprix.nl

Brief voorlichtingsavond

Typles groep 7 en 8
Een aantal kinderen heeft folders meegekregen waarin typlessen aangeboden worden.
Deze typlessen zijn online, waarbij kinderen thuis, vaak in eigen tempo, aan de slag
gaan. Vorige jaren hebben we met behulp van de “Typtante” cursussen op school
aangeboden, na schooltijd.
Als er voldoende belangstelling voor is, kunnen we proberen dat dit schooljaar weer te
organiseren. Daar zijn uiteraard wel kosten mee gemoeid voor u als ouder.
Mocht u belangstelling hebben voor een typcursus voor uw zoon en/of dochter, dan kunt
u dit per mail kenbaar maken.
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Let op: Dit is een inventarisatie. Bij voldoende interesse gaan we proberen de typtante naar Noordwolde te halen. U
zit nog nergens aan vast en uw kind(eren) is ook nog niet aangemeld.

Bibliotheek

Ouderhulp verf
We zijn op zoek naar een vader, moeder, opa of oma die voor ons een paar muren zou
willen verven in de IB-ruimte boven en de personeelsruimte beneden. Wij zorgen voor
verf en kwasten/rollers. En uiteraard voor de koffie!
Wilt u ons hiermee helpen, dan kunt u dat aangeven op onderstaand mailadres.

directie.vensterschool@comprix.nl

To B

Vidosa
Nieuwe groep Voetbaltraining voor jongens èn meisjes van 4 5 6 en 7 jaar.
Elke woensdagmiddag van 4 tot 5 uur, kwartiertje inloop vanaf 3 uur 45.
Sportschoenen (gympies of kicksen) mee en kleren die geschikt zijn voor het sporten, een flesje water voor de
nu nog zomerse hitte is natuurlijk nooit weg.
Nu de scholen weer begonnen zijn met het nieuwe schooljaar starten wij een nieuwe
trainingsgroep voor de jongsten van onze streek, jongens en meisjes van 4 jaar tot max.
7 jaar die van voetbal houden.
Trainer Fred Hoekstra Oldeberkoop (0516-451867) is daarvoor iedere woensdag van 4
tot 5 uur present op sportpark Lunia, bij het MFA van Oldeberkoop.
Opgave vooraf is n i e t nodig, maar wie zich vervolgens inschrijft met naam en 06
telefoonnummer ontvangt elke week een berichtje via de groepsapp van ViDoSa Jeugd
van 4 tot 7 jaar.
Net als eerdere jaren is onze vorige groep Voetbalkids van ViDoSa in zijn geheel
doorgestroomd naar een volgende trainingsgroep, die nu op het voetbalveld van
Zandhuizen traint en op zaterdagochtenden al aan de competitie wedstrijden deelneemt.
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Fred Hoekstra start in Oldeberkoop nu dus weer een groep 'Nieuwelingen' van de jongste jongens en
meisjes, die graag 1x per week willen voetballen met elkaar
Van competitievoetbal is het eerste half jaar nog zeker geen sprake. Enthousiasme en lol in het spelletje staan
hierbij voorop, samenspelen en enkele basistechnieken van balbeheersing en bv. oefening in "Gericht
Schieten" : na enige tijd al een lust voor het oog !
Vaste trainingstijd is op de woensdagmiddag van 4 tot 5 uur met inloop vanaf 15.45 uur.
de Voetbalkids van VIerDOrpenSAmen (ViDoSa heet de fusieclub van 4 voetbalvereningen in Stellingwerf)
kunnen voorlopig vrijblijvend aan de trainingen deelnemen en zich pas na verloop van tijd inschrijven als
officieel geregistreerd lid.
Wij rekenen op een goede opkomst met nieuwe aanwas van voetbalnieuwsgierig talent, van harte welkom op Lunia,
Fred Hoekstra Oldeberkoop
05164 - 451867
mobiel 06 36499661
ferrydutch48@gmail.com

