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De jarigen van de komende weken
Julie

Agenda
13 t/m 29 -01
22 t/m 30-01
20-01
22-01
27-01
28-01
30 +31-01
04-02
05-02
06-02
07-02
08-02
10-02
13-02
14-02
15t/m 23-02
24-02
04-03
09-03
18-03

Toetsweken groep 1-8
Nationale voorleesdagen
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Studiemiddag team: alle leerlingen om 12 uur vrij
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Schoolarts groep 2
Stakingsdagen: de school is dicht
Rockdansles Clairette groep 6-7-8
Was studiedag team: deze dag is er gewoon les: de studiedag gaat niet door
Harp en boomwackerles groep 1-5
Rapporten mee
Remco Heite schaaktoernooi
Rapportgesprekken
Harp en boomwackerles groep 1-5
Free running groep 7
Voorjaarsvakantie
Klankbordgroep
Personeelsdag Comprix: alle leerlingen vrij
Veerkieker groep 4-5
Open dag Comprix scholen

“Het Tjongeling”schoolkoor
Vanaf maandagmiddag 3 februari wil juf Hinke een schoolkoor
op onze school opstarten. Ze heeft al promotie in de groepen
4-8 gemaakt en een aantal leerlingen is al erg enthousiast voor
deze activiteit. Iedere maandagmiddag zal het koor
samenkomen van 14.15 uur tot 14.45 uur. Heeft uw kind ook
interesse in, dan is er nog ruimte om mee te doen. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Spelen in een Rockband: Optreden groep 6-7-8
Op maandagmiddag 27 januari a.s. is de laatste van de 8 lessen gitaar en keyboard voor leerlingen
van groep 6-7-8. Mocht u het leuk vinden om te horen wat uw kroost in deze
rockband laat horen, dan bent u van harte welkom: groep 6-7 geeft een optreden
van 12.30-13.15 uur, groep 7-8 van 13.15 uur tot 14.00 uur.

Letterfeest in groep 3
Het was vandaag feest in groep 3. We gingen vandaag de laatste letter, de ei,
aanleren. De kinderen kennen nu alle letters en hiermee kunnen ze ontelbare
combinaties woorden, zinnen en korte teksten lezen. Reden voor een feestje in
de klas. De juffen zijn enorm trots!

Kriebelbeestjes
Deze week ontvingen van een ouder het bericht dat er luizen waren geconstateerd. Ook de komende
weken blijft het verzoek om regelmatig uw kind(eren) te controleren op deze kriebelbeestjes.

Opvang voor uw kind tijdens de
studiemiddag en stakingsdagen
In overleg met onze nieuwe BSO Welkom Kind kan er voor de
studiemiddag van 22 januari a.s. opvang worden aangeboden.
Daar de opvang nog niet officieel geopend is, kan uw kind op de genoemde woensdagmiddag vanaf
12 uur tegen een gereduceerd tarief van €2,50 per uur per kind worden opgevangen in het BSO
lokaal. Er wordt een creatieve middag georganiseerd. Er is ruimte voor maximaal 10 kinderen.
Mocht u ook graag opvang willen voor uw kind tijdens de stakingsdagen van 30 en 31 januari, dan wil
de BSO hier ook een mogelijkheid voor bieden. Voor meer informatie en voor de opgave van uw
kind(eren) kunt u contact opnemen met Welkom Kind: Telefoonnummer: 0516 – 850338,
e-mail: info@welkomkindfriesland.nl
Wilt u meer informatie en/of bent u op zoek naar een BSO-plekje voor
uw kind(eren)? Neem dan gerust vrijblijvend contact met Welkom
Kind op.
Zij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 –

16.30 uur.

Nieuws vanuit de Bibliotheek
Vanuit de bibliotheek wensen we u weer veel leesplezier in 2020 en hopen u en uw kinderen vaak te
mogen zien in één van onze bibliotheekvestigingen.
WIST JE DAT:
- het lidmaatschap GRATIS is tot 18 jaar?
- Je als ouder niet zelf lid hoeft te zijn als je voor je kind wel een abonnement wilt?
- je wel 10 materialen per keer kunt lenen?
- de uitleentermijn 4 weken is?
- je geen te laat geld meer hoeft te betalen als je de boeken iets te lang thuis hebt?
- iedereen gebruik kan maken van het leescafé om een krant of tijdschrift te lenen?
- daarbij gratis koffie/thee gedronken kan worden?
- er computers staan met internet?
- Dat de vestigingen van Bibliotheken Zuidoost Fryslân opnieuw zijn gecertificeerd?
Heeft uw kind op school een leuk boek gelezen en wil hij/zij verder lezen? Deze keer een aantal
nieuwe informatieve boeken!

’t Verrukkelijke kinder bakboek / Rutger van den Broek & Mark Haayema
De familie Bakker maakt het hele jaar door de lekkerste taarten, broodjes en
koekjes. Uitleg van bakrecepten voor elk seizoen. Met korte verhalen, gedichten,
kleurenillustraties en kleurenfoto's van elk baksel. Met wat hulp vanaf ca. 8 t/m
12 jaar.

50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt / door Lily Murray
Wist je dat president Lincoln een einde maakte aan de slavernij? En dat Maria
Montessori een van de eerste vrouwelijke artsen in Italïe was? Lees welke vijftig
bekende en onbekende mensen een lintje verdienen door o.a. hun ontdekkingen
of strijd tegen onrecht. Met gestileerde kleurenillustraties. Vanaf ca. 9 t/m 12
jaar.

Wilde dieren van de oceaan : dierenprentenboek met verhalen en informatie
Ontmoet negen wilde dieren die in en rond de oceanen leven, waaronder de
dolfijn, albatros, octopus, zeeschildpad en zeeotter. Over elk dier is er een
voorleesverhaal en enige weetjes. Met kleurenfoto's en getekende illustraties.
Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar.

Duurt het nog lang? : 9 maanden wachten op de baby / Floor Bal & Iris Deppe
Krijg jij een broertje of zusje? Volg week voor week hoe de baby zich ontwikkelt
in mama's buik. Met paginagrote kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar.
WOLVEGA - De Bibliotheek Zuidoost Fryslân heeft woensdag 18 december
opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de
Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee
voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken,
Cultuurcentra en Taalhuizen.
De Bibliotheek Zuidoost Fryslân scoorde op veel onderwerpen positief en is daarmee zeer content.
Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de
toekomstbestendigheid van de organisatie en diensten. Het certificaat is vier jaar geldig.
Verder lezen?
https://stellingwerf.nl/artikel/1070574/bibliotheek-zuidoost-fryslan-gecertificeerd.html

Vakantiespel 2020
Vakantiespel 2020 gaat weer van start. Dit betekent dat wij voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar een
prachtige spelweek organiseren in het bos van Appelscha. Voor de Tjongeling betekent dit dat jullie
mee kunnen doen in eerste week van de zomervakantie. Deze week wordt je ‘s ochtends door een
bus uit het dorp opgehaald en naar het bos van Appelscha gebracht. Hier wacht leiding op je om die
week spellen te doen, hutten te bouwen en samen te zwemmen in het bosbad van Appelscha.
Deze week zijn de boekjes weer gebracht en hier staat ook extra informatie in. Er zijn 2 manieren van
aanmelden mogelijk. Dit is mogelijk via de laatste bladzijde in het boekje, door deze in te leveren
voor vrijdag 24 januari. In het boekje staat 7 februari. Echter is in overleg met school afgesproken dat
wij deze papieren woensdag 29 januari weer ophalen.
Echter is inschrijven ook mogelijk via de website ww.vakantiespel.nl. Deze mogelijkheid is vanaf 24-1
dus voor jou school ook alleen nog maar mogelijk.
We hopen jullie in de zomer weer te zien in het bos van Appelscha.
Met vriendelijke groet
Ilona van Veen
Secretariaat Vakantiespel Ooststellingwerf

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 23 januari 2020

