5
19 oktober 2017

Schoolstraat 15 – 8435 XV - Donkerbroek
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20 t/m 22 november

Groep 5/6 project De weyert/Oold Ark
schoolontbijt
oudercontact

Nieuwe website
Alle scholen van Comprix vernieuwen hun website. Dit moet het gemakkelijker maken om
aanpassingen te doen. Onze school is sinds dinsdag ook overgegaan naar een nieuwe opmaak
van de site. Heeft u opmerkingen of suggesties we horen het graag.

Schoonmaak
Ria, onze schoonmaakster, is gestopt met haar werkzaamheden aan onze school. Het werd haar
te zwaar, met name het stofzuigen en het steeds op dezelfde manier bewegingen. Zij heeft in
goed overleg een ander kleiner project gekregen in Oosterwolde. Ria heeft onze school altijd
voortreffelijk schoon gehouden. Franciska is onze nieuwe schoonmaakster, wij wensen haar een
prettige tijd bij ons op school.

Schoolbibliotheek
Het uitlenen van bibliotheekboeken is weer gestart. Het is belangrijk dat de boeken ook weer op
tijd ingeleverd worden. Let op!! Dit is op vrijdags en de data voor onderbouw en bovenbouw zijn
verschillend.
Bovenbouw
Onderbouw
20 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december

Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 4 t/m 15 oktober is het weer
Kinderboekenweek. En dat wordt “Gruwelijk
eng”! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit
te breiden met de nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer
boeken we kunnen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel of
op bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen t/m 1 november 2017 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een
Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor
de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Voorleeswedstrijd
De afgelopen weken, is er hard geoefend en zijn de voorrondes geweest in de eigen klassen.
Iedereen die wil, mag meedoen aan deze voorrondes. Elk kind mag zich dan voorbereiden en
krijgt een kans om zich te plaatsen voor de finale van de school. En vrijdag 13 oktober was die
finale dan.
Een spannende dag voor de finalisten uit groep 3 tot en met 8. Zij hebben voorgelezen aan alle
kinderen, juffen, meester en jury van de school. De jury bestond dit jaar uit meester Wim, juf Hinke
en de burgemeester van Donkerbroek! Extra spannend dus! Mirthe uit groep 3 mocht het spits
afbijten. Ze las prachtig voor en wat knap dat ze dat durft voor de hele school! Na Mirthe was het
Jade Heikens haar beurt. De jury was onder de indruk! Vervolgens was Jenze Heida aan zet, ook
hij heeft indruk gemaakt bij het publiek. Daarna was het Jort Boonstra die het publiek stil wist te
krijgen. Uit deze vier deelnemers van groep 3, 4, 5 en 6 mocht de jury een winnaar kiezen. De jury
vond het erg moeilijk, omdat alle vier de lezers het geweldig hadden gedaan! De burgemeester
nam het woord en liet ons niet langer in spanning…. De winnaar is…… JADE!!! Gefeliciteerd
Jade, knap gedaan!
De voorleeswedstrijd was na Jort nog niet afgelopen. Uit groep 7 waren nog twee kandidaten en
ook uit groep 8 kwamen twee kandidaten. Uit deze vier kinderen mocht de jury ook een winnaar
kiezen. De winnaar van deze vier kinderen mag voorlezen in Oosterwolde, waar scholen van
Ooststellingwerf tegen elkaar strijden. Van deze vier mocht Tess Offringa als eerste. Tess las
mooi voor en had een heel leuk en vooral grappig stukje uitgekozen. Vervolgens was het de beurt
aan Doutzen Heida. Ook Doutzen deed het voortreffelijk met een leuk verhaal en mooie stem.
Daarna was Silvia aan de beurt. Silvia was een beetje nerveus, wat natuurlijk heel begrijpelijk is.
Maar Silvia pakte de draad weer goed op en heeft een mooi verhaal voorgelezen. Als winnaar van
vorig jaar, mocht Romy als laatste voorlezen aan de school. Net als vorig jaar deed Romy dit
meeslepend. Knap hoor!
De jury vond het erg moeilijk om een winnaar te kiezen. Maar ook hier zijn ze tot een winnaar
gekomen. De burgemeester van Donkerbroek had de eer om de winnaar bekent te
maken:winnaar van bovenbouw is geworden: TESS!!!! Gefeliciteerd Tess! Heel knap gedaan.
Succes in Oosterwolde!

Verder in deze INFO:

- werkzaamheden Liander rond school

Werkzaamheden Liander
Liander heeft de veiligheid hoog op de agenda staan en beschouwt onze schoolkinderen als een
kwetsbare groep.
Zij zullen extra aandacht hebben voor de toegankelijkheid van het fietspad tussen de Schoolstraat
en de Buursterlaan.
Er is een Uitvoerder van Liander op pad om de situatie aangaande dit fiets/voet-pad te bekijken
zodat Liander de aannemer passende instructies kan geven ten gunste van de veiligheid en
toegankelijkheid.
Deel van de brief aan de bewoners:
Binnenkort werken we aan het energienet in uw buurt. In deze brief leest u hier meer over.
De werkzaamheden gaan plaatsvinden aan:
Wilpkamp nabij nr. 1-3
Vicariestraat nabij nr: 11-57 , 12-32
Buursterlaan nabij nr. 10-20 , 15-29
Schoolstraat nabij nr. 4-10, 15
Wanneer zijn we bij u in de buurt?
De werkzaamheden zijn gepland van 06-11-2017 tot 22-12-2017.
Op dit moment kunnen we u nog geen exacte planning en volgorde van de werkzaamheden
geven. Enkele dagen voor de definitieve start van de werkzaamheden in uw straat, ontvangt u van
ons bericht.
Wie voert de werkzaamheden uit?
Liander voert de werkzaamheden uit samen met aannemer Baas. U herkent de firma Baas aan
het volgende logo:
Wat merkt u verder van de werkzaamheden?
We voeren de werkzaamheden uit volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Dat betekent
onder andere dat wij het werkgebied afzetten en waarschuwingsborden plaatsen.
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem dan gerust contact op met de
werkvoorbereider van Liander, Dhr Spaargaren, op +31 6 15856814 (bereikbaar op werkdagen
van 8.00 tot 12.00 uur). Met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met Dhr Hofstra van op +31 6 21595180. Kijk voor meer informatie op
www.liander.nl/werkzaamheden.

