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Oproep: Oortjes voor bij de chromebooks
In het eerste deel van dit schooljaar hebben we 15 Chromebooks gekregen voor gebruik
in de klassen. In de schakelklas en groep 5/7 worden ze al ingezet. Voor de
luisteroefeningen is het van belang dat kinderen hun eigen oortjes hebben om te
gebruiken. Tegenwoordig krijg je regelmatig oortjes bij producten.
Onze vraag: als u oortjes over heeft, wilt u die dan meegeven aan uw kind om
te gebruiken bij de chromebooks?

SCHOOLLUNCH 8 november!!!!!!!!!!!!!
Ook dit jaar doen wij weer mee met het Nationaal Schoolontbijt.
Maar…………..
In plaats van ontbijten willen we met de kinderen lunchen. De kinderen
hoeven die dag geen broodspullen en drinken meenemen voor tussen
de middag.
Omdat we op school voorlezen erg belangrijk vinden, komen er elk jaar buitenstaanders
voorlezen. Ook bij de lunch kan er uitstekend voorgelezen worden.
Wij willen dit jaar heel graag ouders als voorlezer uitnodigen. Kunt u en wilt u op 8
november om kwart voor 12 komen voorlezen in de groep van uw kind, neem dan
contact op met de leerkracht van die groep. (kan ook via de classdojo).

Ouders gevraagd voor de activiteitencommissie
Net als voorgaande jaren willen we graag weer gebruik maken van de hulp van ouders
bij de volgende activiteiten:
 Kerstviering op school
 Kerstmarkt
 Koningsdag
U kunt zich opgeven via de classdojo van uw kind.
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Sint Maarten.
Op 11 november wordt er weer overal Sint Maarten
gevierd. Omdat 11 november op zondag is, vieren wij
dit feest op school op vrijdag 9 november.
De kinderen van de onderbouw zullen dan in de grote
zaal hun liedjes laten horen aan de hele school.
Ouders, opa’s, oma’s, buren en andere
belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom. U
wordt dan om kwart voor 12 op school verwacht.
LET OP: De kinderen van de onderbouw moeten
hiervoor een stok met een lampje
meenemen!(donderdag 8 of vrijdag 9 november)

Het Gebiedsteam staat voor u klaar!
Iedereen heeft wel eens zorgen. Bijvoorbeeld over kinderen, de opvoeding daarvan of
over geld. Maar misschien ook wel over woonzaken, uw gezin of relatie, vervoer,
psychische problemen of uw administratie. Herkenbaar? Het Gebiedsteam helpt u graag
verder. Mogelijk bent u met 1 of enkele gesprek(en) al geholpen. Is er meer nodig, dan
maken we samen een plan. U kunt dit gesprek telefonisch houden, u kunt bij het
Gebiedsteam langs komen, en de gebiedsteammedewerker kan ook bij u thuis komen.
Dit noemen we het keukentafelgesprek. Het contact met het Gebiedsteam kost u
helemaal niets. Als er geen oplossing wordt gevonden in uw eigen omgeving, heeft u
mogelijk een voorziening nodig. We kennen de weg naar specialisten en instanties die u
verder kunnen helpen. We zijn er voor alle inwoners van Ooststellingwerf.
Sandra Sebel is consulent basisscholen in Oosterwolde en kan met u in contact gebracht
worden of aansluiten bij een gesprek op school.
Meer weten? Kijk op www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam
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