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1ste prijs.
Groep 6PR heeft afgelopen donderdag (13-10) de eerste prijs gehaald met de gemeentelijke
verkeersquiz. De quiz werd gehouden in het ZinIn theater. Voor de foto's zie de site van school.
Proficiat!!!
Nieuwe leerlingen
In oktober en november beginnen de volgende kinderen bij ons op school:
Silke Verkroost, Mick Wissink, Jamie Jaoloat, Lize Priem, Kyan Nijland en Maartje Hoonhorst.
We hopen dat ze een plezierige, leerzame en fijne tijd op de Rietslenke mogen hebben.
Groepslijsten
Momenteel zijn we bezig de aanpassingen door te voeren in ons administratiesysteem.
Mocht dit afgerond zijn dan volgen de adreslijsten per groep.
Mededelingen Oudervereniging
* Vrijdag (14-10) ontvangt u een brief van de ouderraad over de ouderbijdrage. Deze brieven worden
meegegeven met de oudste kinderen.
* Onze oudervereniging vergadert elke tweede woensdag van de maand. Zij zijn op zoek naar nieuwe
leden. Wie wil onze vereniging versterken?
Voor informatie kunt u terecht bij Kim Broekmate vader van Merle uit groep 7 en Joris uit groep 4 of
een van de andere leden van de oudervereniging.
Regel van de maand
In de maand oktober besteden we in alle klassen aandacht aan de regel:
We lopen rustig in de gang!
De kinderboekenweek
Deze bijzondere week hebben we afgesloten met een prijsvraag voor de kinderen/groepen.
Op het podium hingen afgelopen week allemaal genummerde jeugdfoto's van de leerkrachten. De
kinderen moesten de nummers bij de recente foto's van de leerkrachten zoeken.
Geweldig om te zien/horen hoe de kinderen hiermee bezig waren;
* (een foto met een geitje;) "Juf Lisette jij houdt van dieren, dus dat zul jij wel zijn"
* "de eerste foto is juf Hetty, want zij is de baas"
In elke groep wordt gekeken wie de winnaar is en na de herfstvakantie wordt de uitslag bekend
gemaakt.
Streetwise
Maandag 31 oktober en woensdag 2 november doen we mee met Streetwise.
Dit is een programma van de ANWB in het kader van de verkeersveiligheid en wordt ons
aangeboden door de gemeente Hellendoorn.
Voor alle groepen is er een passend programma.
Een gedeelte van de straat wordt afgezet tijdens bovenstaande data.
Brigadieren
Het is gelukkig gelukt het rooster van het brigadieren rond te krijgen. Ik wil iedereen bedanken die
elke week opnieuw klaar staat, om onze kinderen te helpen met het oversteken van de
Rijssensestraat.
Gezonde voeding:
We vinden het heel fijn dat kinderen trakteren op school, maar we willen er u nogmaals op wijzen
dat snoep niet is toegestaan. Dit geldt ook voor het overblijven. Een koekje is geen probleem, maar
snoep niet.
Mocht tijdens het overblijven de broodtrommel niet leeggegeten worden, dan ontvangt u van de
overblijfouder een briefje.

Belangrijke data:
* 17 t/m 21 november
Herfstvakantie.
* 31 oktober en 2
november Streetwise.
* 3 november Feest Ton
en Cynthia. Alle kinderen
hebben 's middags vrij.
* 14 en 15 november 10minutengesprekken.
* 17 november,
studiemiddag team. Alle
kinderen hebben 's
middags vrij.
* 2 december,
Sinterklaas komt bij ons
op school. Alle kinderen
hebben 's middags vrij.

Afscheidsfeest
Na de herfstvakantie ontvangt u nader bericht over het feest op donderdag 3 november ter ere van
het afscheid van Ton Oude Luttikhuis en Cynthia Beemer. (reminder de kinderen zijn deze dag om
12:30 uur vrij)
10-minutengesprekken
De eerste 10-minutengesprekken vinden plaats op 14 en 15 november a.s. Tijdens deze gesprekken
ligt de nadruk op sociale en emotionel ontwikkeling van uw kind. Bij de groepen 8 zal ook
gesproken worden over het voorlopig advies richting voortgezet onderwijs. De uitnodiging voor
deze gesprekken ontvangt z.s.m.
Afmelden
Wanneer uw kind niet of school komt of niet mee doet met een activiteit, kunt u dit telefonisch liefst voor schooltijd- doorgeven. Meestal krijgt u Ingrid Huis in het Veld aan de lijn en zij geeft het
door aan de leerkracht. Aangezien wij verplicht zijn de reden van afwezigheid bij te houden, stellen
wij het op prijs dat u dit doorgeeft. Wanneer de reden niet bekend is vullen wij ongeoorloofd verlof
in en moeten dit doorgeven aan de leerplichtambtenaar.
Overblijven
Het mailadres overblijf@rietslenke.nl werkt! Wilt u dit adres gebruiken voor aanvragen, afmeldingen
etc.
Na de herfstvakantie wordt het eerste termijn van het overblijfgeld afgeschreven.
Luizen
De laatste weken zijn er steeds meer meldingen geweest over de luizen. We zijn heel blij dat u de
melding doet, zodat we meteen actie kunnen ondernemen om meer verspreiding tegen te kunnen
gaan. Na de vakantie wordt er weer een grote controle gehouden.

Samenloop voor Hoop
Er kunnen nog steeds oude mobieltjes ingeleverd worden ten behoeve van het KWF. De box staat
boven in de hal naast de deur.

GMR
Beste ouders,
Er komt in de GMR een plek vrij voor een ouder (wel of geen lid van de MR).
We zijn dus op zoek naar jou!
Die ene enthousiaste en open persoon;
die mee kan en wil denken op beleidsniveau binnen het SKOT;
die positief kritisch durft te zijn;
Dit alles binnen de goed werkende sfeer van de GMR.
De GMR vergadert gemiddeld 5 a 6x per jaar.
Voorbereiding van deze vergadering neemt enige tijd in beslag.
Als er meerdere kandidaten zijn, zal er een verkiezing worden uitgeschreven.
Ben je geïnteresseerd? Of wil je nog meer informatie?
Mail naar: gmr@skot.nl
Namens de GMR
Nicolle Berendsen-Heerbaart

We wensen iedereeen een hele fijne herfstvakantie

Team de Rietslenke
DRW kidsrun
Zondag 6 november 2016
Locatie:
zwembad “Het Ravijn”
Piet Heinweg 16 Nijverdal

Categorie: 1 (t/m groep 6)
Categorie: 2 (groep 7 + 8)
Prijzen:

3 prijzen per categorie

Afstand:

Starttijd:
Starttijd:

1 km.

11.15 uur
11.30 uur

Herinnering: medaille voor elke (jongens /meisjes) deelnemer
Kosten voorinschrijving: €4,00
na-inschrijving: €0,50 extra
Inschrijven: via www.mijninschrijving.nl
Voor meer info op www.drw-runbikerun.nl
NA AFLOOP GRATIS ZWEMMEN IN HET RAVIJN!
SCHRIJF JE IN VOOR 23 OKTOBER 22.00 UUR EN JE KRIJGT JE VOORNAAM OP JE
STARTNUMMER DIE JE MAG HOUDEN!!
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Beste Jongens en Meisjes
Vorig jaar hebben een aantal kinderen ons geholpen
met de lichtjes viering op het Rooms-Katholieke kerkhof.
Samen hebben wij toen na de viering, de lichtjes naar de graven gebracht.
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar kinderen die ons
willen helpen de lichtjes weg te brengen.
Deze viering wordt op woensdag 2 november om 19.00 uur gehouden op
het Room-Katholieke kerkhof aan de Grotestraat.
De viering zal ongeveer 45 minuten duren. Graag om 18.45 aanwezig zijn.
Wil je ons helpen?
Geef je dan bij je leraar kracht op.
Waarom wachten? Uit jezelf bij Kaliber!
Nijverdal locatie de Holtink
In oktober starten nieuwe korte cursussen bij Kaliber Kunstenschool in Nijverdal.
Lijkt het je leuk, maar twijfel je nog? De eerste les is een vrijblijvende inlooples, dus kom eens langs
en probeer het!
Peuter en kleuter
Muziek op Schoot (1,5 - 2,5 jaar) Donderdag 6 oktober, 09:00 uur 10 lessen 89 euro
Muziek met Peuters (2,5 - 4 jaar) Donderdag 6 oktober, 10:00 uur 10 lessen 89 euro
Peuterdans (2,5 - 4 jaar) Zaterdag 1 oktober, 11:15 uur 10 lessen 89 euro
Muziek met kleuters (4 - 6 jaar) Vrijdag 7 oktober, 16:00 uur 10 lessen 69 euro
Kids
Kids Klas Gitaar (gr 3 t/m 8) Dinsdag 4 oktober, 16:00 uur 10 lessen 89 euro
Schrijf je nu in!
www.kaliberkunstenschool.nl/korte-cursus / 088 48 68 700
Kids Klas keyboard (gr 3 t/m 8) Maandag 3 oktober, 15:15 uur 10 lessen 89 euro
Tekenen/schilderen (gr 3 t/m 8) Donderdag 13 oktober, 17:30 uur 10 lessen 89 euro
Proefrondje muziek (gr 4 t/m 6) Donderdag 27 oktober, 15:30 uur 15 lessen 99 euro
Proeverij ballet (diverse leeftijden) Iedere woensdag middag
(Instromen op ieder moment mogelijk) 3 lessen 20 euro
Volwassenen
Schildercursus Warhol meets Vermeer Donderdag 6 oktober, 19:30 uur 10 lessen 135 euro

