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     10 januari 2019 

Schoolnieuws  

 

DENKT U ERAAN EEN WIJZIGING IN UW MAILADRES OF ANDERE GEGEVENS AAN ONS DOOR TE GEVEN? 

ZIEK MELDEN VAN LEERLINGEN GRAAG BIJ DE LEERKRACHT (directiemail wordt niet altijd voor schooltijd gelezen) 

 

Nieuwsbrief 

Dit is de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar. Informatie die groepspecifiek is ontvangt u via de leerkracht.  

Veel leesplezier! 

 

Personele ontwikkeling 

Juf Bonita, die tot de kerstvakantie in groep 1/2/3 werkte, is nu aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf 

Heleen begint deze week weer met werken. Zij wordt, naast juf Marijke en juf Simone, de juf van groep 1/2/3. 

We wensen juf Bonita en juf Heleen veel plezier! 

 

Scholengroep Avereest 

Onze scholengroep bestaat sinds vorig schooljaar uit vier basisscholen; ods Prinses Margriet in Balkbrug, obs Oud 

Avereest in Oud Avereest, obs De Eiber en obs ’t Kompas in Dedemsvaart. 

Verdeeld over de vier locaties gaan er ongeveer 370 kinderen naar school en werken er 40 collega’s.                                      

Sinds januari 2019  heeft onze scholengroep een managementteam bestaande uit 3 personen; Ilse ter Horst 

(directeur), Gretha Vleems (directeur) en Monique Finke (locatiecoördinator). Ilse en Gretha zijn werkzaam op alle 

locaties en Monique haar taken beperken zich tot ods Prinses Margriet. Ondanks dat Gretha en Ilse op alle 4 scholen 

werkzaam zijn hebben zij de verantwoordelijkheid voor de scholen verdeeld. Ilse ter Horst is eindverantwoordelijk 

voor obs Oud Avereest en obs De Eiber, Gretha Vleems voor de andere twee scholen. De eindverantwoordelijke is 

aanspreekpunt voor de MR, doet kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders, beantwoordt de mail etc. 

Daarnaast beschikt onze scholengroep twee dagen over een administratieve kracht; Cobie Meiringh. 

Schoolontwikkeling 

De Vreedzame School 

De ouderavond staat gepland op maandagavond 21 januari om 19.00 uur, deze avond is in combinatie met de 

ouderavond over de voortgang van het Plan van Aanpak met Rein van Veen.  

Mevrouw Klarijs verzorgt het gedeelte over De Vreedzame School. 

Mocht u meer willen weten over De Vreedzame School, neem dan gerust een kijkje op www.vreedzaam.net  

 

Pedagogisch klimaat bovenbouw 

Er wordt door de leerkrachten en kinderen heel hard gewerkt aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat in 

groep 7/8. Dit traject kost veel tijd en energie maar gelukkig zien we wel een positieve ontwikkeling, al is die 

kwetsbaar. We vertrouwen er op dat, in samenwerking met en steun van ouders, de ontstane verbetering zich voort 
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zal zetten. 

De ouderavond voor de ouders/verzorgers van groep 7/8 is op 15 januari om 19.30 uur. Deze avond zal verzorgd 

worden door het team. 

Tijdens deze avond zal de afgelopen tijd besproken worden, nemen we de vorderingen en knelpunten door en zullen 

we de huidige situatie in de klas schetsen en hoe we de komende maanden verder willen gaan. 

Continurooster 

Als team buigen we ons momenteel over de voors en tegens van een continurooster; welke meerwaarde heeft het 

en vinden we het bij onze school passen?  

Zodra er meer duidelijkheid is zullen we dat communiceren. 

Cito 

Ieder schooljaar in januari is het de periode om Cito-toetsen af te nemen. Dat doen we uiteraard ook dit schooljaar 

weer. We noemen dit de Midden-toetsen (halverwege het schooljaar). In groep 3 t/m 8 nemen we vanaf de week 

van 21 januari de toetsen af, zoveel mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag. 

In tegenstelling tot andere jaren hebben we besloten geen Cito-toetsen meer af te nemen in de groepen 1 en 2. De 

ontwikkeling van kleuters verloopt altijd met sprongen (nog niet geleidelijk) en daarmee is een kleutertoets écht een 

momentopname. Daarnaast zijn wij van mening dat het afnemen van een toets op papier helemaal niet past bij de 

kleuterontwikkeling. We hebben een observatie- en registratiesysteem waarmee we de ontwikkeling van ieder 

individueel kind goed kunnen volgen. Indien nodig (bijv. bij twijfel over de ontwikkeling op een bepaald gebied) 

kunnen we er in individuele gevallen voor kiezen om toch een Cito-toets af te nemen. 

We blijven wel, net als andere jaren, het protocol leesproblemen afnemen. Deze wordt 1 op 1 afgenomen bij alle 

kinderen en is een signaleringstoets. Dit doen we om een beeld te krijgen of de voorwaarden voor het leren lezen in 

voldoende mate aanwezig zijn. Mochten hier bijzonderheden uitkomen, dan kunnen we daar tijdens de 

kleuterperiode al goed op inspelen. 

Arcade bestaat 10 jaar 

Onderwijsstichting Arcade ontstond in 2009 uit een fusie tussen het toenmalige Coevonder (openbaar onderwijs 

gemeente Coevorden) en OPO Hardenberg. Arcade bestaat dus tien jaar en daarom kregen de kinderen afgelopen 

maandag een mooie mok en was er voor het team een heerlijke taart.  

Onderwijsstichting Arcade verzorgt het openbaar onderwijs op 28 basisscholen in de gemeenten Hardenberg en 

Coevorden.  

Oversteken  

Omwille van de veiligheid van onze kinderen vragen we u om aan de binnenkant van het hek op de kinderen te 

wachten. Het fietspad blijft dan vrij en overzichtelijk. Ook is het de bedoeling dat de kinderen oversteken met een 

leerkracht, wilt u als ouder daar ook op letten?! 

We vragen u met klem om bovenstaande toe te passen, we zullen u hier ook aan helpen herinneren bij het ophalen 

van de kinderen. 

Wanneer uw zoon of dochter nog geen geel veiligheidshesje heeft dan horen we dat graag. De afspraak is dat 

kinderen hun hesje dragen op de fiets!  
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Luizen 

Welke bijdrage vragen wij van u als ouder t.a.v. hoofdluis? 

• Dat in elk gezin een luizen- en netenkam aanwezig is; 

• Dat als er bij de controle op school bij uw kind lopende luis gevonden is, u uw kind ophaalt om thuis de 

behandeling te starten (met een hoofdluismiddel en vervolgens kammen met de luizen & netenkam) en dat 

u uw kind daarna weer naar school terug brengt; 

• Dat als er na de controle op school bij uw kind (verse of oude) neten gevonden zijn, u diezelfde dag nog thuis 

van start gaat met de behandeling (ofwel kammen, kammen, kammen!); 

• Dat als u zelf thuis ontdekt dat uw kind luizen of neten heeft, u zo spoedig mogelijk de leerkracht en ouders 

van vriendjes/vriendinnetjes waarmee gespeeld is /wordt, informeert om zo verdere besmetting te 

voorkomen; 

• Dat u de behandeling secuur opvolgt: gedurende 2 weken dagelijks het haar uitkammen (zie 

voorlichtingsvideo op rivm.nl/hoofdluis of Youtube filmpjes). Het is een hele klus, maar als deze methode 

niet consequent wordt toegepast, kom je er helaas niet vanaf (en onze school dus ook niet!); 

• Dat ook alle andere gezinsleden in deze periode dagelijks gecontroleerd en zo nodig behandeld worden. 

Daarnaast is het raadzaam dat kinderen met lang haar, in periodes van besmetting, hun haar in een staart of vlecht 

dragen. 

Het ‘kriebelteam’ is inmiddels uitgebreid en bestaat uit Petra Kremer, Rolanda Slagter, Irma Snoek en Marlies 

Jansen. Iedere woensdag na een vakantie zal er gecontroleerd worden. Ten behoeve van de zorgvuldigheid is het 

belangrijk dat kinderen gewassen haren hebben op het moment van de controle, ook kan het om 

die nauwkeurigheid zijn dat kinderen dubbel gecheckt worden. Het ‘kriebelteam’ biedt slechts ondersteuning en 

geeft geen garantie dat uw kind(eren) geen hoofdluis heeft. Samen met u als ouders doen we hard ons best om onze 

school neet- en hoofdluisvrij te krijgen en te houden. 

TSO (tussen schoolse opvang) 

Afgelopen dinsdag hebben twee ouders de tussenschoolse opvang verzorgd op school. Inmiddels hebben nog enkele 

ouders aangegeven mee te willen draaien in een roulatiesysteem op de dinsdag. We proberen hiermee het tekort op 

te vangen maar meer hulp is altijd gewenst! Ik zie uw reactie graag tegemoet op directie@obsoudavereest.nl ! 

 

We vragen u allen om, indien mogelijk, het overblijven op de dinsdag op een andere manier te organiseren. We 

waarderen uiteraard uw medewerking enorm. 

Per 1 februari zal ook een vaste overblijfkracht stoppen i.v.m. met andere werkzaamheden.  

 

MR 

Vanuit de MR zullen we proberen in iedere nieuwsbrief een terugkoppeling te geven van besproken punten uit de 

vergaderingen. Wanneer u input heeft voor de MR dan is die van harte welkom. Op donderdagavond 7 februari is de 

volgende MR vergadering. Onderwerpen die worden besproken zijn het continurooster, de voorgang van het Plan 

van Aanpak, het pedagogisch klimaat, het Strategisch Beleidsplan en het Schoolplan. 

 

Aanwezigheid 

Als directie van meerdere scholen hebben we een aanwezigheidsrooster gemaakt. Echter, in de praktijk blijkt dat 

hier regelmatig wijzigingen in optreden in verband met afspraken e.d. Toch hieronder het schema met daarbij de 

opmerking dat u altijd een mail kunt sturen mochten we niet aanwezig zijn. De leerkracht van uw kind is uw eerste 

aanspreekpunt. 

 

 

mailto:directie@obsoudavereest.nl
mailto:directie@obsoudavereest.nl


Nieuwsbrief 5 directie@obsoudavereest.nl  2018-2019 

even week Gretha Ilse 

maandag PMS 
OA 

OA 
Eiber 

dinsdag  Kompas 
Eiber 

Kompas 
PMS 

woensdag PMS OA 

donderdag Kompas 
Kompas 

Eiber  
Eiber 

oneven week Gretha Ilse 

maandag OA 
PMS 

Eiber 
Eiber 

dinsdag Eiber 
Eiber 

OA 
PMS 

woensdag Kompas Eiber 

donderdag Kompas 
PMS 

Kompas 
OA 

 

 

 

De GMR zoekt nieuwe leden 

 Lijkt het je leuk om mee te denken over de toekomst van Arcade en het openbaar onderwijs in onze regio? Word dan 

lid van GMR!  

 De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) binnen Arcade houdt zich bezig met bovenschoolse zaken.    

 Dat zijn zaken die voor alle scholen samen van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over 

bijvoorbeeld samenwerking met andere scholen, onderwijs en over hoe de financiële middelen worden besteed. 

 Wegens vertrek van 3 ouders aan het einde van het schooljaar en nog 1 openstaande vacature zijn we dringend op 

zoek naar 4 nieuwe GMR leden voor de oudergeleding.   

 Meer informatie over de vacature kun je vinden op de site van Arcade kopje GMR 

(http://www.onderwijsstichtingarcade.nl) 
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VACATURE S 

  

GMR  

ARCADE 

  

  

De GMR van Onderwijsstichting Arcade houdt zich bezig met  
bovenschoolse zaken. Dit zijn zaken die voor alle scholen van belang zijn!   

De GMR bestaat uit 5 personeelsleden en 5 ouders. Wegens vertrek van  3     

leden  aan het einde van het schooljaar en nog 1 openstaande vacature  
zijn we   op zoek naar:   

4 

  

OUDERL EDEN 

  

Lijkt het je leuk om mee te denken   over de ontwikkeling van het  
onderwijs? Reageer dan direct.     

Kijk voor meer  informatie   over het werk van de GMR en vacature op  
http://www.onderwijsstichtingarcade.nl/   of mail naar  

gmr@onderwijsstichtingarcade.nl   
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AGENDA JANUARI 

15               19.30 uur ouderavond ouders/verzorgers van groep 7/8 

20               19.00 uur info over De Vreedzame School en aansluitend ouderavond Plan van Aanpak 

22               meester Tom jarig 

23               start Nationale Voorleesdagen 

 

Vanaf de week van 21 januari starten we met het afnemen van Cito-toetsen. Dit doen we op 

dinsdag, woensdag en donderdag. 

 

AGENDA FEBRUARI 

7                  MR-vergadering 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 februari 2019 

WE HEBBEN ERVOOR GEKOZEN DE OUDERKALENDER NIET MEER TE LATEN DRUKKEN. DE KALENDER KOMT IN EEN 

PRINTBARE VERSIE OP DE WEBSITE EN OOK GAAN WE Z.S.M. WERKEN MET EEN APP.  

De kalender voor de komende maanden staat op de huidige website.  
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