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De jarigen in de komende week
Rosa, Djörgen, Lukas, Luke

Agenda
12-29 09-2022
16-09-2022
21-09-2022
03-10-2022
05-10-2022
17-21 10-2022

Startgesprekken
Sportdag groep 8: Comprix in beweging
MR/OV vergadering
Cursus team: alle leerlingen vrij vanaf 12 uur
Start Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Parkeergelegenheid
We merken dat het er langzamerhand weer
insluipt om te parkeren aan de Willinge
Prinsstraat. Vooral als de kinderen naar huis
fietsen of lopen is het erg onoverzichtelijk voor
hen. We willen gevaarlijke situaties graag
voorkomen. Wilt u als u uw kind ophaalt
parkeren tussen de bomen richting MFA, op het
oude Blughutterrein of bij de kerk? Zie groen
gearceerde delen op de foto.

Sportdag groep 8 “Comprix in Beweging”
Komende vrijdagochtend 16 september vindt de sportdag voor alle achtste groepers van Comprix
plaats. Dit festijn wordt al weer voor de zesde keer georganiseerd! In Gorredijk en in Wolvega
kunnen de groepen kiezen uit diverse verschillende onderdelen. Onze school gaat in Wolvega drie
verschillende sporten beoefenen. Welke dat zijn is op dit moment nog niet bekend. Verschillende
sportspecialisten verzorgen de clinics. We hopen op mooi weer. De groep gaat er op de fiets naar
toe. Om ongeveer 12 uur is de sportdag afgelopen. Dan wordt er gezamenlijk geluncht. Ieder neemt
zijn eigen eten en drinken mee. Een extra bidon is handig, die kan af en toe even worden bijgevuld
met water. Om 12.30 uur is de afsluiting. Daarna fietst de groep weer naar Oldeberkoop. De
leerlingen zijn dan voor de rest van de dag vrij.

Schoolmaatschappelijk werk.
Via deze weg wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Marlies Barto en werkzaam voor de gemeente
Ooststellingwerf binnen het Gebiedsteam. Onze specialisatie is
Schoolmaatschappelijk Werk en om die reden ben ik nu aan de school
verbonden.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende ondersteuning/
hulpverlening voor kinderen en/of ouders. Een reden om contact met mij op
te nemen, kan bijvoorbeeld zijn:
- Ik heb vragen over de opvoeding;
- Mijn partner en ik gaan uit elkaar en we willen de kinderen hierin zo goed mogelijk
ondersteunen;
- Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen;
- Ik heb zorgen over mijn kind;
In gezamenlijkheid met ouders en met school wordt bekeken wat de zorg/vraag is en welke hulp het
meest passend is. Ik bied zelf kortdurende hulp, soms is één gesprek voldoende. Ook kan het zijn dat
een andere specialist in het Gebiedsteam meer aansluit bij uw vraag, dan zal ik in overleg met u
zorgen dat er contact komt met de juiste specialist.
Mocht u mij willen spreken, dan kan dat via de leerkracht of de IB’er van de school. Ook kunt u
rechtstreeks contact met mij opnemen met per mail: m.barto@gbtoost.nl.

GO
We zijn gestart met een nieuw thema van onze methode voor wereldoriëntatie: GO!
Het thema is deze keer: Wat is leven”. Dit thema sluit ook mooi aan bij het thema van de
Kinderboekenweek: Gi-Ga-Groen.
De start van dit thema hebben we afgelopen woensdag gehad. Door middel van een Zweeds
Loopspel moesten de leerlingen allerlei vragen over de natuur beantwoorden. In tweetallen uit
verschillende groepen ( groep 8 met groep 1-2, groep 7 met groep 3 enz.) waren ze enthousiast bezig
om de vragen te beantwoorden. Acht weken lang werken leerlingen aan dit thema. Het thema wordt
afgesloten met diverse presentaties in de groepen.
Binnen een thema hebben we verschillende leerpaden zoals: De wereld om je heen, Ecosystemen,
Taxonomie, Evolutie, Groei & ontwikkeling, Anatomie en Erfelijkheid. Vanzelfsprekend komen niet in
iedere groep dezelfde leerpaden aan bod. De leerpaden worden op het niveau van een betreffende
groep aangeboden. Binnen de leerpaden komen diverse vakken aan bod: wereldoriëntatie,
burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek, filosofie, kunst en cultuur in
samenhang worden aangeboden. Kortom een methode met vele mogelijkheden om de vakken in een
samenhang te kunnen laten zien.

Ouderapp
Kijkt u ook het komend schooljaar regelmatig in de ouderapp? De informatie over de groep komt
zoveel mogelijk hier in. E-mail wordt hiervoor niet standaard meer gebruikt. Mocht u vorig jaar foto’s
van een ster hebben voorzien om te bewaren, dan kunt u die terugvinden in het archief. Het is het
handigste om deze regelmatig te downloaden naar uw eigen pc of laptop. Zodra uw kind van school af
is ( na 1 augustus in groep 8 bijvoorbeeld) zijn de foto’s niet meer toegankelijk.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 15 september 2022

