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De jarigen deze week
Kelvin Caitlin

Agenda
20-09
20-09
02 t/m 15 –10
03-10
07 t/m 11-10
10-10
14-10
15-10
21 t/m 25-10
31-10
06-11
11-11

Comprix sportdag voor groep 8
Veiligverkeersdag groep 1-7
Kinderboekenweek
Boekenkringactiviteit groep 1-8 dBos
Week van de pauzehap
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Informatieavond Fasenonderwijs + zakelijke ouderavond
afsluiting Kinderboekenweek inloopactiviteit groep 1-8
Herfstvakantie
Contactgesprekken week: gezamenlijke avond donderdag
Tandenpoetsles groep 3 GGD
Sint Maarten

Nieuws uit de bibliotheek - september
Het schooljaar is weer begonnen! De voorbereidingen voor de
Kinderboekenweek(KBW) zijn
al in volle gang. Het thema van de landelijke Kinderboekenweek, die dit jaar
van 2 tot 12
oktober plaatsvindt, is dit jaar Reis mee! Tijdens deze Kinderboekenweek staan vooral
voertuigen centraal. Rondom het thema hebben we alweer een leuk programma ontwikkeld.
Groep 4 wordt door de bibliotheek uitgenodigd voor een Kinderboekenweekbezoek.
Natuurlijk wordt de bibliotheek leuk versierd met posters en vlaggetjes en vindt u
hier leuke boeken rondom het thema. De meeste bekroonde boeken kunt u inzien
en na de KBW lenen. Het gouden griffelboek wordt pas bekend gemaakt aan de
vooravond van de KBW, dus op dinsdagavond 1 oktober.
In alle bibliotheken vindt nog een leuke actie plaats voor het publiek. De inhoud
houden we nog even geheim. Houd dus de media in de gaten.
Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek en bovendien is
de bibliotheek Boetevrij, dus kom snel langs!

MR nieuw lid
Twee ouders uit de Medezeggenschapsraad gaan de MR verlaten. Zij hebben na 6 jaar trouwe
inbreng hun termijnen in de MR erop zitten. Voor de vakantie heeft de MR al een oproep in de
weekinfo gezet om ouders hiervoor te enthousiasmeren. Erik Jan de Jong heeft zich aangemeld om
één van beide lege plekken op te gaan vullen. Daar zijn we erg blij mee. Nu zoeken we nog iemand
die de laatste vacature wil komen invullen.
De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. In de MR hebben drie ouders zitting en drie teamleden.
Zij bespreken diverse beleidsonderdelen, waarna zij hierover advies uitbrengen of hun goedkeuring
verlenen.
Meer informatie vindt u in de schoolgids op de website van onze school: www.obsdetjongeling.nl

Infoavond en zakelijke ouderavond
Op 14 oktober staat een informatieavond over onze nieuwe visie op onderwijs gepland. Hierover
bent u in voorgaande weekinfo’s al geïnformeerd. Op 16 oktober zou de zakelijke ouderavond plaats
vinden. We hebben echter gemeend dat we deze twee avonden beter kunnen combineren.
Op 14 oktober zal van 19.30-20.00 uur het zakelijke gedeelte van de ouderavond plaatsvinden. Hierin
legt de OV de verantwoording af over het afgelopen schooljaar. Ook wordt er afscheid genomen van
OV- en MR-leden die hun functies in beide raden neerleggen en zullen nieuwe leden worden
geïnstalleerd.
Na de koffiepauze zal er vanaf 20.15 uur voorlichting worden gegeven over de plannen die we
hebben met de invulling van ons onderwijs. Een andere manier van werken, een ander tijdstip om
naar een volgende groep te gaan, kortom veel informatie waar uw kind, en dus ook u als ouders, mee
te maken zal krijgen als we dit type onderwijs gaan invoeren. Mocht 19.30 uur nog wat te vroeg voor
u zijn, dan kunt u ook later instromen. We hopen veel ouders te verwelkomen.

Bericht van de OV
Beste ouders/verzorgers,
Met de Zakelijke Ouderavond op in het vooruitzicht, willen we u graag alvast infomeren over de
jaarlijkse ouderbijdrage.
We hebben geconstateerd dat we jaarlijks tekort komen om de schoolreisjes en kamp te betalen.
Voorheen werden deze tekorten door de OV aangevuld en konden alle activiteiten gewoon
doorgaan. Maar door het wegvallen van onze oud-papierinkomsten is dit helaas niet meer mogelijk
en zijn wij genoodzaakt de ouderbijdrage te verhogen. Op woensdag 25 september vergadert de OV
en zullen we onder andere de nieuwe bedragen vaststellen. We houden u op de hoogte.
Elise Smale, voorzitter OV

Kerkbezoek groep 7
Groep 7 heeft tijdens de les godsdienstige vorming een bezoek aan de
kerk in ons dorp gebracht. Gert de Kruijff verzorgde een interessante
rondleiding. Juf Jacqeline vond het een goed bezoek, de kinderen hebben
mooie vragen gesteld en waren erg geïnteresseerd. Dank je wel Gert, dat
je zoveel interesse bij de kinderen hebt opgewekt!
Op de website vindt u meer foto’s van deze excursie.

Bezoek aan het Kiekhuus groep 3
Wij gingen met groep 3 naar het Kiekhuus in Wolvega.
We gingen in een heel oude klas en toen gingen we op een bordje schrijven, een lei bordje. Die
meneer deed als nep dat iemand zijn staart in het inktpotje deed. En moest Lorenzo voor de klas en
toen pakte de meester een liniaal en ging hij als nep op Lorenzo zijn hand slaan.
We gingen ook naar een winkeltje. Daar mochten we winkelen, het wel een heel oud winkeltje. En
daar mochten we ook koffie maken, dit gingen we malen. En toen moesten we ook nog rijst wegen.
Er waren ook allemaal koekjes en snoepjes, maar die waren over datum.

Er was ook een bakker en daar waren allemaal broden die over de
datum waren. Er was ook een heel grote krakeling, die hing vroeger
op de deur van de bakker.
Er was ook een poppetje bij snoepwinkel. Als je deze aan zette, dan
kon die op het raam kloppen. Die zorgde ervoor dat de mensen in de
winkel kwamen.
Groetjes Sanne, Lynn en Noor

Roald Dahl week: De Griezels
Het boek is geschreven door Roald Dahl.
Het is een spannend boek zeker om aan te raden. Hoofdstuk 1 mannen met baarden.
Wat lopen er tegenwoordig toch veel mannen rond met haar op hun gezicht.
Wanneer een man zijn hele gezicht dicht laat groeien, kun je niet meer zien hoe hij eruitziet.
Misschien doet hij het daar nou net om. Hij wil niet dat je het ziet. En dan is er nog het wasprobleem.
Dat was even een stukje van het verhaal, dit is nog niet het spannends als je het verhaal wil af lezen
lees dan zeker het boek echt super leuk. De hoofd personen zijn meneer Griezel en mevrouw Griezel.
Groep 7

BSO in de Tjongeling?
Helaas is het niet gelukt om kinderopvang in onze school te realiseren. Er is door Flexkids aan het
begin van de vakantie een inventarisatie gedaan bij de ouders van Oldeberkoop. Hierin zijn de ouders
van de school, maar ook de ouders van de peuterspeelgroep meegenomen. Via de weekinfo is er na
de vakantie nog een reminder verstuurd in de nieuwsbrief.
Er zijn 5 gezinnen die aangeven wel belangstelling te hebben, daarvan hebben 2 gezinnen flexibele
opvang nodig. De kindaantallen zouden dan dusdanig laag zijn, dat een BSO organiseren niet
rendabel is, maar ook niet is wat je wilt. Er zijn te weinig kinderen.
Er wordt nog gezocht naar een andere vorm van BSO, wellicht kunnen daaruit nog verdere
ontwikkelingen komen. We houden u op de hoogte.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 26 september 2019

