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21 augustus 2020

AGENDA
Datum
25 augustus
31 augustus –
4 september
7 t/m 10
december
11 december

Activiteit
Oud papier
Oudergesprekken
Groep 8 Ameland
Groep 8 vrij

Schooltijden
De eerste week zit er inmiddels weer op. We zijn blij iedereen weer in goede gezondheid op
school gezien te hebben. Tijdens de afgelopen week zijn er een aantal vragen geweest over
onze redenen om de kinderen gespreid in en uit school te laten. De belangrijkste redenen
daarvoor zijn:
• Stichting Comprix geeft dit als advies in het laatste Covid-19 protocol.
• Door kinderen niet allemaal tegelijk naar school te laten komen, kunnen we het
handen wassen goed organiseren, zonder dat de klassen zich met elkaar vermengen
en er opstoppingen ontstaan in de gangen en toiletten.
De keuze voor de gespreide tijden is gemaakt in overleg met de MR.
Groot nadeel van deze aanpak is dat er onderwijstijd verloren gaat. Daar zijn we uiteraard
niet gelukkig mee. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we het reinigen en
desinfecteren van de handen vlotter kunnen organiseren. Doel daarvan is om zo spoedig
mogelijk terug te keren naar het normale rooster. We houden u hiervan op de hoogte.

Oud papier
Dinsdagavond 25 augustus is er weer oud papier ophalen. Wilt u het papier weer vanaf
18.00 uur aan de weg zetten! Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Sydney gr 2

Twan gr 6

Wietse gr 5

Garina gr 7

Thomas gr 8
Wesley gr 3
Aylinn gr 2

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst.
Alvast bedankt.
Vragen kunt u stellen via OV@vensterschool.net
Met vriendelijke groeten, de oudervereniging.

Omgekeerde oudergesprekken
Van 31 augustus t/m 4 september vinden de eerste gesprekken van dit jaar plaats. De
groepsleerkracht maakt hiervoor met u een afspraak, of heeft dat inmiddels als gedaan.
Vandaag krijgen alle leerlingen een vragenlijst mee. We verzoeken u deze uiterlijk 27
augustus ingevuld op school in te laten leveren.

Nieuwe leerlingen
Deze week hebben we Ivan en Famke mogen verwelkomen op school.
We wensen hen er veel plezier.

Vakantielezen leesbingo
Voor de vakantie hebben de kinderen van bijna alle
groepen een leesbingo mee naar huis gekregen.
Kinderen, die de leesbingo weer inleveren krijgen een ijsje.
In groep 7 hebben vier kinderen vandaag al kunnen
genieten van een heerlijk ijsje!
Wie het nog mee wil nemen. Dat kan volgende week de
hele week nog.

Buurtsportwerk
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar zullen wij wederom actief zijn als buurtsportcoaches op de basisscholen. Wij
ondersteunen de scholen op het gebied van sport en bewegen.

Karen Douwstra

Frits Schnoor

Timo Huisman

Rosé Buskermolen Freek Molenkamp

Wat doen wij?
Bewegingslessen:
Vanaf augustus komen wij vaker op de scholen om de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 te
geven.
We richten ons vooral op de onderbouw maar komen ook af en toe bij de
bovenbouwgroepen.
Clinic’s van verenigingen:
Het Buurtsportwerk werkt samen met sportverenigingen. Vanuit die samenwerking komen
er verschillende verenigingen in de gymles om clinics te geven. De leerlingen kunnen zo
kennis maken met verschillende sporten die aangeboden worden in de gemeente. Voor de
verenigingen is het een mooi moment om promotie te maken voor eventuele nieuwe leden.

Weet uw kind nog niet welke sport hij/zij wil doen? Neem dan contact op met het
Buurtsportwerk of kijk op onze website www.buurtsportweststellingwerf.nl voor een
overzicht van alle verenigingen.
Er is altijd een mogelijkheid om een gratis kennismakingsles bij een vereniging te doen.
Overige werkzaamheden op de scholen:
De buurtsportcoaches zijn ook betrokken bij de volgende activiteiten:
- Aquagym
- Koningsspelen, sportdagen, schoolkorfbal en schoolvoetbal
- Materialen uitleen
De scholen krijgen jaarlijks verschillende materialen pakketten die in de gymzaal, op
het schoolplein of in het speellokaal gebruikt kunnen worden.
Sporttoer, Zomertoer en Naschools Sport Aanbod (NSA):

Na schooltijd worden er maandelijks 6 gratis naschoolse sportactiviteiten (NSA) aangeboden
in Weststellingwerf. Vaak worden lokale verenigingen bij de activiteiten betrokken. Alle
kinderen kunnen op deze manier gratis kennis maken met verschillende sporten in de
gemeente.
In de vakanties worden er ook activiteiten georganiseerd door het Buurtsportwerk.
In de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie is er in Noordwolde, Wolvega en
Munnekeburen een Sporttoer. Hier kunnen kinderen gratis aan deelnemen zonder opgave.
We proberen iedere editie iets anders te organiseren, vaak in samenwerking met
verenigingen. In de 1e week van de zomervakantie organiseren we ook een Zomertoer in
Noordwolde en Wolvega, de locaties verschillen per activiteit. De kinderen krijgen een
promotieflyer via school.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten!

Like ons op facebook (facebook.com/BuurtsportWSW)
of volg ons op instagram #buurtsportweststellingwerf
Bekijk onze website http://www.buurtsportweststellingwerf.nl/
Je kunt ons natuurlijk ook aanspreken als we in de buurt zijn.

Hoofdstraat West 16 – 18
8391 AN Noordwolde
T: 0561 728767
E: noordwolde@dekinderkei.nl
W: www.dekinderkei.nl

Kinderkei nieuws!
Hieperdepiep hoera! Wij vieren feest,
de Kinderkei is open in Noordwolde, daarop zijn we trots het allermeest.
Sinds afgelopen mei zitten we met de Kinderkei ook in Noordwolde, in het oude
bankgebouw aan de
Hoofdstraat West. Inmiddels komen er al veel kinderen bij ons spelen op de
buitenschoolse opvang maar ook bij het kinderdagverblijf.
Om te vieren dat we open zijn, hebben we een leuke vliegeractie bedacht. Net voor de
zomervakantie hebben jullie allemaal een mooie vlieger gekregen van de Kinderkei.
Vergeten jullie niet een leuke vliegerfoto op te sturen voor 1 september?
Wie weet win jij er een super leuke prijs mee!
De zomervakantie is weer voorbij! In de zomervakantie hebben de kinderen van de BSO
zich goed vermaakt. Lekker spelen op onze mooie BSO groep de Daltons, leuke uitjes
zoals onder andere naar de Kinderkei Jungle in Wolvega (lekker klimmen en klauteren in
onze eigen indoor speeltuin).
Eieren rapen van onze kippen en hier wat lekkers mee maken zoals gevulde eieren en
deze daarna lekker opeten. We hebben ons dus goed vermaakt!
Deze week gaan de kinderen weer naar school, in de middag gaan de kinderen weer
naar de BSO. Lekker spelen, veel activiteiten doen en ontspannen!
We hebben er weer zin in!
Lieve groetjes van de BSO de Daltons
Aveliene en Minke

BASISLESSEN IN TEKENEN, KLEUREN EN
SCHILDEREN……

OPEN MIDDAG
16 SEPTEMBER
In de Boogzaal van het “BUURTHUUS” in
NOORDWOLDE van 14:00 TOT 16:00 UUR

KOM GERUST VRIJBLIJVEND KIJKEN
EN PROBEER ALVAST MET WELKE
MATERIALEN U/JIJ ZOU WILLEN
LEREN WERKEN !
VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
VANAF 8 JAAR
Lukt het niet om langs te komen bel of mail gerust
voor meer info met:
Eelkje Kootstra,
0625275548/Kootstra38@hotmail.com
Uiteraard worden de coronaregels in acht
genomen. Is het even druk dan krijgt u een
consumptiebon en mag u beneden even wachten.

Nieuws vanuit de Bibliotheek
De scholen zijn weer begonnen. De leesconsulent van de school komt graag weer
langs op school om leuke, inspirerende boeken aan te bieden, om zo de leesmotivatie
en vooral het leesplezier van kinderen te vergroten.
Ook zien we u natuurlijk graag, met uw kind(eren), in de bibliotheek om boeken te
lenen.
Vindt u het lastig een leuk en geschikt boek te vinden, vraag dan de medewerker in de
bibliotheek. Zij zijn er om te helpen en te adviseren.
Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis! En sinds
een paar jaar is de bibliotheek boetevrij. Dat betekent dat u best
een paar dagen later de boeken terug mag brengen. U hoeft
daarvoor niks te betalen. Heeft u de boeken echter erg lang thuis,
dan ontvangt u, na twee herinneringen, uiteindelijk een brief met
een factuurbedrag. Wilt u de boeken houden, dan betaalt u de factuur. Liever hebben
we natuurlijk dat u de boeken terugbrengt zodat andere mensen ook van het boek
kunnen genieten. U betaalt dan geen kosten voor het boek/de boeken, maar de
administratiekosten, € 5,--, moeten wel worden voldaan. Houd hier dus rekening mee.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leesconsulent
Bent u benieuwd wie als leesconsulent verbonden is aan de school van uw kind(eren)?
En wat we als bibliotheek allemaal bieden aan de school? Neem eens een kijkje op de
website van de bibliotheek onder het kopje Educatie. Hier kunt u ook leuke
promotiefilmpjes vinden rondom verschillende boeken.
https://www.bzof.nl/educatie.html Binnenkort komen er ook foto’s bij de namen
Heeft u een vraag voor de leesconsulent? Mail gerust.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen!
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de
boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten
die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met
Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en
voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen maken al
met veel plezier gebruik van Yoleo.
https://www.yoleo.nl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boekentips
Groep 1 en 2
Een echte vriend - Jennifer Wolfthal
Benny en Max zijn beste vrienden. Toch krijgen ze ruzie. Benny
knutselt zelf een robot als nieuwe beste vriend. Die doet tenminste
alles wat hij wil. Maar hij is ook een beetje saai. Vierkant
prentenboek met paginagrote, vrolijk gekleurde illustraties. Vanaf ca.
4 jaar.
Thema: Vriendschap, Ruzies, Anders zijn

Groep 3 en 4
Wombat & Vos vieren vakantie – Terry Denton
Wombat en Vos hebben zin in de zomervakantie. Ze mogen een week naar
het strandhuisje van Borstelrat. Maar Vos krijgt een slecht voorgevoel als in de
bus ook de vijf apen zitten. Die irritante pestkoppen verpesten altijd alles. Met
veel stripachtige illustraties in zwart-wit. Vanaf ca. 7 jaar.
Thema: Pesten, Vriendschap, Vakanties

Groep 5 en 6
Het geheim van de voetbalheld – Gerard van Gemert
Cas en Abel willen dolgraag bij FC Kleidorp voetballen. Maar ineens is er
een wachtlijst. Dat zal toch komen door de buurt waarin ze wonen, of
door hun huidskleur? Dan wordt de gestolen Silvercup teruggevonden in
de schuur bij Cas. Wie kan dat hebben gedaan? Vanaf ca. 8 jaar.
Thema: Jaloezie, Diefstallen, Vooroordelen, Discriminatie, Voetbal

Groep 7 en 8
Dog Man en de vlooienkoning – Dav Pilkey
Als een nieuwe groep schurken de stad onveilig maakt, wordt Dog Man
ingeschakeld. Hij krijgt hulp van een schattige kitten en een bijzondere robot.
Als dat niet voldoende blijkt, moet hij een onwaarschijnlijk verbond sluiten.
Ballonstrip. Vanaf ca. 10 jaar.

