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Scoor een boek! 

 

 

Scoor een boek! gaat van start in groep 5/ 6 

Scoren kun je overal! Nu ook met Scoor een 

boek! Hét leesproject dat lezen en sporten met 

elkaar combineert. Want goed leren lezen is 

voor kinderen net zo belangrijk als bewegen.  

 

De leerlingen van groep 5/6 lezen in de 

komende weken zoveel mogelijk leuke boeken. 

Hierin worden ze aangemoedigd door niemand 

minder dan Mike te Wierik, profvoetballer van 

eredivisieclub FC Groningen. De leerlingen 

scoren tientallen boeken en ontdekken het 

plezier in lezen.  

 

De educatiemedewerker van de bibliotheek 

komt in week 9 in de groep voor de aftrap. De 

leerlingen houden op een poster in de klas bij 

hoeveel boeken er gelezen zijn. Elk boek wordt 

in de klas besproken en van de 11 mooiste 

boeken maakt de klas een basisopstelling.  

In week 14 komt de educatiemedewerker 

opnieuw in de klas voor het rustsignaal. Met 

een videoboodschap van Mike te Wierik en 

informatie over de thuiseditie. Ook thuis kan er 

gescoord worden door opdrachten uit te 

voeren. 

Scoor een boek! wordt afgesloten op dinsdag 

19 mei met het f luitsignaal: een sportieve en 

feestelijke gemeentelijke afsluiting. Hier wordt 

de score bekend gemaakt hoeveel boeken er 

binnen de gemeente gelezen zijn. 

 

Maandagmorgen 24 februari was wethouder 

Bas Luinge bij ons op school om de aftrap te 

geven van het project “Scoor een Boek!”. Na 

een uitleg van Janneke Oosterveld van de 

bibliotheek heeft de wethouder voorgelezen 

en de bal symbolisch in het doel geschopt. En 

dat was best lastig, maar uiteindelijk is het toch 

gelukt.  

 

 

De Vreedzame School 
Vanaf deze week staat er in de gang een bord 
in de gang waar u informatie kunt vinden over 
De Vreedzame School. Op het bord vindt u de 
regels van de school, wie de mediatoren van 
de week en de jarigen zijn . Ook kunt u lezen 
met welk thema we bezig zijn en ….. De 
leerlingen kunnen op het bord opstekers 
hangen die ze hebben ontvangen of hebben 
gegeven aan een ander. Ook kunnen ze ideeën 
die die ze bedenken aan het bord hangen. 
Deze opstekers en ideeën kunnen andere 
leerlingen, ouders en leerkrachten stimuleren 
om bij te dragen aan een positieve sfeer op 
school en de omgeving. Tevens is het bord een 
mooi meubelstuk in de hal en zorgt het voor 
sfeer in de hal en hoeken waar leerlingen 
alleen of samen kunnen werken.   



 

 

 

 

 

 

Herinnering Schoolfonds. 

14 januari j.l.  heeft u via mijn schoolinfo een 
brief ontvangen met het verzoek om het 
schoolfonds te betalen. Velen van u hebben 
dat al gedaan, maar een aantal nog niet. 
Misschien is het aan uw aandacht ontglipt en 
bent daardoor vergeten te betalen. We vragen 
u dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat we 
voor de kinderen weer leuke activiteiten 
kunnen organiseren. De informatie over te 
betalen vindt u in de mail van 14 januari, maar 
om het u makkelijk te maken hier de 
belangrijkste informatie.  
Het schoolfonds is vastgesteld op € 17,50,-per 
kind. Het bedrag kunt u overmaken op 
rekeningnummer:NL64 RABO 0321954998 
t.n.v. Stichting Sws Oostermoer, Gieterveen 
onder vermelding van de naam/namen van 
het/de kind(eren) en de groep waarin hij/zij 
zit(ten). 
 

Sportieve activiteiten in de omgeving 
De komende tijd vinden er verschillende 
sportieve activiteiten plaats in de omgeving 
van Gieterveen.  
22 maart 2020 de Annerboscross in het 
zwembad de  Borghoorns 
9 mei 2020 de Run van Gieten 
15 mei 2020 de Obstakelrun 25 op het terrein 
van 25 Graden Noord in Drouwenerveen.  
U kunt uw kind hiervoor persoonlijk opgeven 
en meedoen met de activiteiten. Meedoen als 
gezin kan ook. Als school doen we niet mee 

aan deze activiteiten, omdat de kalender van 
school vol zit.   
In de bijlage van deze mail vindt u informatie 
over de verschillende activiteiten.  
 

Struikelstenen 
Dinsdag 31 maart a.s. worden er 

Struikelstenen gelegd in Gieterveen. 

Struikelstenen Aa en Hunze wil heel graag de 

leerlingen van groep 7 en 8 betrekken bij het 

plaatsen van deze stenen in Gieterveen. Op 

donderdag 12 maart wordt er aan de kinderen 

uitgelegd wat Struikelstenen zijn en waarom ze 

gelegd worden. In de bijlage vindt u een folder 

met informatie.  

 

Boomplantdag 

Woensdag 18 maart is de jaarlijkse 

boomplantdag. Leerlingen van groep 7 en 8 

gaan dan op de fiets naar de bossen nabij 

Gasselte om nieuwe bomen te planten en 

kennis op te doen van de natuur. Woensdag 26 

februari is de boswachter op school geweest 

Hij heeft verteld over het leven in het bos, hoe 

belangrijk het bos is voor dieren en hij vertelt 

wat het werk van een boswachter inhoud. 

Voor deze dag hebben we begeleiding nodig. 

Vindt u het leuk om mee te gaan naar Gasselte 

(ook als uw kind in een andere groep zit) kunt 

u zich opgeven bij juf Margreet of juf Anita. 

Een opa, oma, buurman of buurvrouw mogen 

ook mee. Dat vinden we heel gezellig! 

 

Activiteiten in maart 
13 maart Fietscontrole (zie mailing 

hierover) 

17 en 24 maart Groep 5/6 Windkracht 6 

(muziekproject) 

18 maart  Boomplantdag 

24 maart Groep 1 t/m 4 vrij 

26 maart Groep 1/ 2 gaat naar de molen 

in Gieterveen voor het project “De 

Molenmuis” 



31 maart Groep 5/6 gaat naar het 

Hunebedcentrum 

 

Aan deze nieuwsbrief zijn bijlagen toegevoegd. 

Hier vindt u informatie over verschillende 

activiteiten.  

Met vriendelijke groet, 

Team Sws Oostermoer

 

 


