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Kalender
28 september
29 september
01 oktober

02 oktober
05 oktober
05 en 8 oktober
06 oktober
06 oktober
09 oktober
10 t/m 18 oktober
19 oktober
27 oktober

Voorleesrondes in de groepen in het kader van Kinderboekenweek
Fides ouderavond groep 6/7/8 gaat niet door
Boekenmarkt gaat niet door
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk Manon Heida
U moet eerst een afspraak met haar maken
Zie voor informatie dit Veldnieuws.
Muziekles van meester Wilfred
14.30 uur -Teamvergadering
Gymles juf Karen
10.30 uur - Schoolvoorleeswedstrijd op school
18.30 uur - Presentatie Kinderboekenweek gaat niet door
Muziekles meester Wilfred
Herfstvakantie
Luizencontrole: graag geen gel in het haar van uw kind(eren)
Fietsenkeuring door vrijwilligers van VVN voor alle leerlingen

Financieel bericht van de penningmeester
Bericht van de penningmeester van onze oudervereniging:
Incasso 1e termijn schoolreis/-geld is rond 2 oktober.

Veldnieuws

Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn weer ingeleverd op school. Kunt u ze deze week aan uw
kind(eren) meegeven?

Schoolfruit
Goed nieuws: Onze school mag meedoen aan het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2020-2021!
Onze school krijgt 20 weken lang gratis groente en fruit voor
de hele school geleverd!
Start van de levering is week 46 (9 t/m 13 November).
Nader bericht hierover volgt.

Corona maatregelen
Gelukkig zijn de leerkrachten nog steeds zonder klachten die kunnen wijzen op Corona.
Vooralsnog hoeven we niet getest te worden. Helaas is er stagnatie in het snel kunnen testen van
leerkrachten en kan het voorkomen dat we te weinig leerkrachten hebben om de groepen te
bemensen. Alleen in uiterste nood kan het zijn dat er groep(en) thuis moeten blijven. Mocht er
een groep thuis moeten blijven dan ontvangt u hierover een mail en zetten we het op Klasbord.
We proberen de klas zo goed mogelijk te ventileren.
Dat betekent dat de ramen in het lokaal open staan.
Het kan daardoor wat kouder zijn in de klas. Het is goed
om er rekening mee te houden dat de kinderen daarop
gekleed zijn. Ze mogen eventueel een (extra) vest in de klas
hebben, zodat ze die aan kunnen doen als ze het koud hebben.

Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de
toetsresultaten van leerlingen. De overzichten die er met de toetsresultaten kunnen worden
gemaakt helpen ons om onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met externen
zoals de Onderwijsinspectie leggen we toetsresultaten voor.
Stichting Comprix deelt ook toetsresultaten voor wetenschappelijk onderzoek met instanties zoals
het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en het NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs).
Dit vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs en van het
onderwijs in heel Nederland. Het beschikbaar stellen van toetsresultaten is daarom een
gerechtvaardigd belang.
De uitwisseling van toetsresultaten vindt altijd geanonimiseerd plaats. De uitgewisselde gegevens
zijn nooit herleidbaar tot een naam of een leerling. De AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) heeft als doel om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.
Toetsresultaten zijn echter geen persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook geen toestemming
aan ouders vragen voor deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toetsresultaten van uw eigen kind.
Uw bezwaar kunt u kenbaar maken aan de directeur van de school.
Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek en de uitwisseling van toetsgegevens,
neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming bij de Stichting Comprix.
sjoerd.bonnema@comprix.nl

Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema En toen? (Geschiedenis)
Reis mee! – voertuigen
Deze keer zijn we in de eigen groep gestart met de Kinderboekenweek. We zullen u op de hoogte
houden via Klasbord en/of Google Classroom.
Vorige week hebben de oudste kinderen (groep 5 t/m 8) aan de jongste kinderen (groep 1 t/m 4)
een prentenboek voorlezen. Dit was heel erg leuk!!
In alle groepen gaan we veel aandacht besteden aan leesplezier en boekpromotie.
Op dinsdag 6 oktober vindt de schoolvoorleeswedstrijd plaats.
Acht kinderen mogen hier aan meedoen. In de klassen worden nu de voorrondes gehouden. Er
mag één leerling uit groep 5, twee leerlingen uit groep 1/2, twee leerlingen uit groep 3 /4 en drie
leerlingen uit groep 6 /7/8 leerlingen mee doen.

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18
jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het
inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief
uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht. Ook ouders of de leerling zelf kunnen, als ze
dat nodig vinden, rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u contact wil met het schoolmaatschappelijk werk.
Veel voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met
echtscheiding, onzekerheid, seksualiteit en social media- gebruik of gamen.
Bij het schoolmaatschappelijk werk wordt in een laagdrempelige en vertrouwde omgeving
gewerkt aan het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding kortdurend. Er
kunnen gesprekken met kinderen/ jongeren gevoerd worden, maar ook hun ouders kunnen hier
terecht met opvoedingsvragen.
De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf januari
2015 gaan verwijzingen via de gemeente Weststellingwerf. Zonder toestemming deelt het
Schoolmaatschappelijk werk geen informatie over u aan anderen. Bovendien heeft u altijd het
recht om uw eigen gegevens in te zien.
Tijdens schoolvakanties kunt u contact opnemen met:
Gebiedsteam Noordwolde 0561-691221
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk werker van uw school:
Manon Heida 06-13394982/ m.heida@weststellingwerf.nl
Mara Denkers 06-13564497/ m.denkers@weststellingwerf.nl
Wemanda Teunissen 06-82225229/ w.teunissen@weststellingwerf.nl
Jennifer Bergsma 06-51676009/ j.bergsma@weststellingwerf.nl

Ander nieuws
Dit schooljaar zullen wij wederom actief zijn als buurtsportcoaches op de basisscholen. Wij ondersteunen de
scholen op het gebied van sport en bewegen.

Karen Douwstra

Frits Schnoor

Timo Huisman

Rosé Buskermolen Freek Molenkamp

Wat doen wij?
Bewegingslessen:
Vanaf augustus komen wij vaker op de scholen om de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 te geven.
We richten ons vooral op de onderbouw maar komen ook af en toe bij de bovenbouwgroepen.
Clinic’s van verenigingen:
Het Buurtsportwerk werkt samen met sportverenigingen. Vanuit die samenwerking komen er verschillende
verenigingen in de gymles om clinics te geven. De leerlingen kunnen zo kennis maken met verschillende sporten
die aangeboden worden in de gemeente. Voor de verenigingen is het een mooi moment om promotie te maken
voor eventuele nieuwe leden.
Weet uw kind nog niet welke sport hij/zij wil doen? Neem dan contact op met het Buurtsportwerk of kijk op
onze website www.buurtsportweststellingwerf.nl voor een overzicht van alle verenigingen.
Er is altijd een mogelijkheid om een gratis kennismakingsles bij een vereniging te doen.
Overige werkzaamheden op de scholen:
De buurtsportcoaches zijn ook betrokken bij de volgende activiteiten:
-

Aquagym
Koningsspelen, sportdagen, schoolkorfbal en schoolvoetbal
Materialen uitleen
De scholen krijgen jaarlijks verschillende materialen pakketten die in de gymzaal, op het schoolplein of
in het speellokaal gebruikt kunnen worden

Sporttoer, Zomertoer en Naschools Sport Aanbod (NSA):
Na schooltijd worden er maandelijks 6 gratis naschoolse sportactiviteiten (NSA) aangeboden in Weststellingwerf.
Vaak worden lokale verenigingen bij de activiteiten betrokken. Alle kinderen kunnen op deze manier gratis
kennis maken met verschillende sporten in de gemeente.
In de vakanties worden er ook activiteiten georganiseerd door het Buurtsportwerk.
In de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie is er in Noordwolde, Wolvega en Munnekeburen een Sporttoer.
Hier kunnen kinderen gratis aan deelnemen zonder opgave. We proberen iedere editie iets anders te
organiseren, vaak in samenwerking met verenigingen. In de 1e week van de zomervakantie organiseren we ook
een Zomertoer in Noordwolde en Wolvega, de locaties verschillen per activiteit. De kinderen krijgen een
promotieflyer via school.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten!
Like ons op facebook (facebook.com/BuurtsportWSW) of volg ons op instagram #buurtsportweststellingwerf
Bekijk onze website http://www.buurtsportweststellingwerf.nl/
Je kunt ons natuurlijk ook aanspreken als we in de buurt zijn.

