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De jarigen van deze week
Silas, Hedde, Stan, Jelte

Agenda
21 t/m 25-10
29-10
31-10
04-11
05-11
05-11
05-11
06-11
11-11
13-11
14-11
25-11
28-11
29-11

Herfstvakantie
Tweede les Sphero ( programmeren) groep 5 en 6
Contactgesprekken week: gezamenlijke avond donderdag
Schoolarts groep 7
Derde les Sphero ( programmeren) groep 5 en 6
Publiekscollege in AOC Terra Wolvega: “Opvoeden in tijden van Internet”
Voorlichtingsavond Burgemeester Harmsma School Gorredijk
Stakingsdag onderwijs: de school is dicht!
Sint Maarten
MR vergadering
Voorlichtingsavond Burgemeester Harmsma School Gorredijk
Schoolarts groep 7
Basketballessen bewegingsconsulent
Basketballessen bewegingsconsulent

Staking 6 november
Grote zorgen in ons onderwijs! Voldoende redenen om onze school op 6 november te sluiten en
onze stem te laten horen in Leeuwarden! Investeren in onderwijs = investeren in kinderen=
investeren in de toekomst.

Klankbordgroep
De data voor dit schooljaar van de klankbordgroep zijn bekend: maandag 4 november, maandag 24
februari en dinsdag 26 mei van 20.00-21.30 uur. De bestaande leden van de klankbordgroep worden
van harte uitgenodigd om weer aan te schuiven. Mocht u ook belangstelling hebben om mee te
praten over het onderwijs en het wel en wee van onze school, komt u dan ook?

Verlichtingscontrole
De donkere uren komen er weer aan. Tijd voor verlichting op de fiets! Op maandagochtend 11
november worden om 8.30 uur de verlichting van de fietsen gecontroleerd door onze verkeersouders
Jeroen Vleer en Tijmen Terreehorst.

Sphero programmeerlessen
Ook dit jaar zijn er weer lessen op onze school via Make-it-move, een
samenwerkingsverband tussen Comprix en het Friesland College. Onder leiding van
studenten van het Friesland College leren de leerlingen van groep 5 en 6
programmeren. De Sphereo is een robotbal waarmee kinderen spelenderwijs leren programmeren.
Een belangrijke vaardigheid in een wereld die steeds meer digitaliseert. Ze zetten de robotbal aan en
koppelen deze met de I-pad via een
app. Daarna volgen ze de instructies om
allerlei taken te voltooien. Zo leren
kinderen om de robotbal bijvoorbeeld
door een doolhof te navigeren. U
begrijpt dat de kinderen laaiend
enthousiast zijn!

Voorstelrondje
Deze week zijn we gestart met een aantal nieuwe gezichten in onze school. In de groep van juf Janet
is meester Jorn gekomen. Hij werkt op de maandag, dinsdag en woensdag. Juf Loes is er op de
donderdag en vrijdag.
Ook nieuw is meester Martin. Hij zal de komende drie weken permanent op onze school aanwezig
zijn, daarna zal hij via de invalpoule aan het werk gaan. Onze school is voor hem de stamschool.
Mochten er dagen komen waarop hij niet gevraagd wordt voor invalwerk, dan zal hij bij ons aanwezig
zijn. Hieronder stelt meester Martin zich aan u voor.
Even voorstellen
Mijn naam is Martin Luinge en ben woonachtig in Smilde. Ook ben ik geboren
en opgegroeid ‘op de’ Smilde. Na een topsport carrière als tienkamper in de
atletieksport, ben ik gaan nadenken over een maatschappelijke carrière. Naast
dat ik actief ben gebleven als trainer bij de atletiekvereniging in Assen heb ik
meer dan tien jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs. Mijn voorkeur
heeft altijd gelegen bij de bovenbouw. Na een korte zijstap als docent op het
VMBO en buurtsportcoach, miste ik het werk al meester op de basisschool.
Obs De Tjongeling biedt mij de kans om weer als meester Martin te werken. Ik
zie het daarom ook als een enorme uitdaging en heb er ontzettend veel zin in!
Martin Luinge
Even voorstellen
Mijn naam is Loes van der Werff. Ik woon in Echten, Friesland.
Ik ben werkzaam in de vervangerspool van Comprix waardoor ik het hele jaar op verschillende
scholen werkzaam ben. Zo mag ik de komende weken op donderdag en vrijdag groep 6-7
begeleiden. Het is fijn om met deze groep te werken.

Kriebelbeestjes
De afgelopen week zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op kriebelbeestjes. De luizenbrigade heeft
bij een aantal kinderen neten of luizen gevonden. De betreffende ouders zijn op de hoogte gesteld.
Wilt u, zeker in deze tijd nu de mutsen en warme winterjassen weer aan zijn, uw kind dagelijks goed
kammen en controleren?

Sint Maarten
Maandag 11 november is het weer zover! Alle
kinderen van obs de Tjongeling lopen met hun zelf
gemaakte lampion weer in groepjes door het dorp.
Net als voorgaande jaren lopen de kinderen, met
de lampion in de hand en zingend voor een
traktatie bij u langs. De oudste kinderen nemen
een collectebus mee. Het bedrag dat opgehaald
wordt zal dit jaar besteed worden aan
buitenspeelmateriaal op zowel het kleuterplein als op het grote plein.
Omdat de kinderen ook anderen wat gunnen, lopen ze ook ditmaal weer voor artikelen voor de
Voedselbank. Het snoep wordt weer gedeeld (wel ongeopende zakken) en de verpakte artikelen
worden aangeboden aan de plaatselijke voedselbank.
Een paar aandachtspunten om de tocht plezierig te laten verlopen:
•
Elk groepje start om 17.00 uur.
•
Bij regen lampion ‘ inpakken ‘ .
•
Plastic tas of rugzakje meenemen voor het snoep op school
•
Kinderen die naar een andere school gaan, maar wel in Oldeberkoop wonen,
vragen om mee te lopen.
•
Kinderen zonder lampion mogen niet meelopen (behalve groep 8).
•
We verwachten dat de kinderen zich onderweg en bij de deur netjes gedragen.
•
Willen de ouders die met hun kind meelopen, op de straat/stoep wachten, terwijl de
kinderen naar de deur gaan?
Volgende week ontvangt u de overzichtslijst met de groepsindeling en de hulpouders.
We wensen iedereen alvast een plezierig Sint Maarten.

Nieuws van Actief Oldeberkoop
Zondag 3 november organiseert Actief Oldeberkoop voor de eerste keer, in samenwerking met de
Geitefok, een heuse ‘FOX HUNT’.
In dit spel is het de bedoeling om in een groepje de ‘vossen’, die verkleed door het dorp lopen, zo snel
mogelijk te vinden. Maarrrr, pas wel op voor de HUNTER!
We zien jullie graag op zondag 3 november in het MFA (inschrijving start om 13:30 uur). Kinderen t/m
7 jaar deelname onder begeleiding van een volwassene.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 07 november 2019

