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12 december 2019 

Nieuws uit de school! 

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) 
Nieuws 
Naast het maandelijkse ‘Nieuws uit de school’ ontvangt u wekelijks ‘Nieuws uit de klas’ van de groep van uw 
kind(eren). 
Veel leesplezier! 

 

Wist u dat? 

• We de Uitspanning een ander naam gaan geven? 

• Dat we er een heus leerplein van gaan maken? 

• Dat er duidelijke regels komen over hoe de leerlingen daar  werken? 

• We daar werken met werkstem….. 

Nieuws uit de OR 

Kerstviering: Op 18 december vieren de kinderen Kerst! Vanaf 16.45 uur zijn de kinderen welkom op school, om 17 

uur staat een heerlijk stamppottenbuffet voor ze klaar, verzorgd door brasserie de Boerderij. Rond 18.30 uur lopen 

de kinderen naar de kerk, waar de ze opgewacht worden door familie en vrienden voor een mooie kerstviering. 

In tegenstelling tot wat er in de uitnodiging staat: de kinderen hoeven geen borden mee te nemen, daar 

wordt voor gezorgd!!! 

> Om hier een mooie dag en avond van te maken, kunnen we nog echt wat hulp gebruiken. Overdag om het 

speellokaal en de kerk te versieren, wat mensen om te helpen bij het eten en bij het schenken van glühwein en 

warme chocolademelk na de kerstviering in de kerk. Ook zijn we nog op zoek naar iemand die ‘s avonds wil 

fotograferen, dat kan natuurlijk ook een familielid of bekende zijn. Zin en tijd om mee te helpen? Je kunt je 

aanmelden bij Miranda (Henkenmiranda@reestdalzuivel.nl) of Melanie (m.maatman@xs4all.nl). 

 

Verspreiding Schoolkrant: voorheen brachten de leerlingen van groep 8 de schoolkranten rond. Dit gaat nu 

veranderen.  Vanaf de eerstvolgende schoolkrant (voor deze kerstvakantie) krijgen alle leerlingen van de school  

een stapeltje schoolkranten met een lijstje met adressen mee. Dus iedereen op school moet een paar schoolkranten 

rondbrengen. 

 

Kerstbakjes maken: donderdag 19 december gaan we kerstbakjes maken op school. De kinderen moeten daarvoor 

de volgende spullen zelf meenemen: een bakje voor het kerststukje, natte oase, kerstversiering en kerstgroen . 
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Zorgteam 

School heeft  samen met de GGD en School Maatschappelijk Werk een zorgteam. We komen 3 à 4 keer per jaar op 

school bijeen en bespreken onder andere kinderen die wat meer hulp nodig hebben op onder andere sociaal 

emotioneel gebied, maar ook met vragen over bedplassen of moeilijk slapen, gameverslaving enz . Ouders kunnen  

de hulpvragen  bij de leerkracht of Ellen (ib)  aangeven.  De leerlingen worden alleen in dit Zorgteam besproken als 

beide (gezaghebbende) ouders daar toestemming voor geven. Het is mogelijk dat ouder(s) aansluiten bij dit gesprek 

of om zelf een afspraak te maken met GGD of SMW. 

Invalproblematiek 
 
Helaas worden we al weer geconfronteerd met het tekort aan invalleerkrachten. Als een leerkracht zich ziek meldt 

dan zoeken we meteen in onze invalpool naar een mogelijke vervanger. Helaas krijgen we de laatste tijd steeds vaker 

de mededeling dat er geen invallers beschikbaar zijn. Dit heeft alles te maken met het feit dat het aanbod van 

onderwijskrachten zeer gering is. De problematiek geldt niet alleen voor de scholen binnen onderwijsstichting 

Arcade, maar het is een landelijk probleem. Als school vinden we het belangrijk u te blijven informeren. Via dit extra 

bericht willen we u erop wijzen dat we ons tot het uiterste inspannen om het onderwijs te blijven verzorgen. Toch 

moeten we u erop wijzen dat ook dit schooljaar kinderen onverwacht naar huis kunnen worden gestuurd. We zijn 

ons bewust van de praktische problemen die dit in gezinnen met zich mee kan brengen en we hopen met deze 

tijdige en algemene melding dat ouders zich alvast kunnen voorbereiden. Binnen onze stichting wordt al het 

mogelijke gedaan om meer geschikte invalkrachten aan te trekken, we hopen dat er landelijk ook de nodige  

maatregelen worden genomen om deze toenemende invalproblematiek op te lossen.  

 

Landelijke staking basis- en voortgezet onderwijs 

De onderwijsbond AOB roept haar leden op om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer te leggen. De 

oproep geldt voor zowel het voortgezet als het primair onderwijs. Het team beraadt zich of ze ook gaat staken. We 

zullen spoedig na de vakantie laten weten of de school dan ook dicht gaat. 
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Herhaald verzoek: Parkeren op woensdagen 

Wilt u erom denken de auto niet in de bocht te parkeren? Dit in verband met de veiligheid van de kinderen en voor 

de bus met leerlingen die dan op woensdag niet kan draaien.  De auto’s kunnen op de groenstrook  aan de 

schoolkant geparkeerd worden. Alvast heel erg bedankt voor de medewerking!  

Kerstvakantie 

Vanaf  vrijdag 20 december om 12.00 uur hebben we kerstvakantie.   

Nieuwjaarsreceptie 

Het team zou het heel leuk vinden als alle ouders op school komen om het nieuwe jaar in te luiden:  Van 8.30 tot 

8.45 uur  staat er  een kopje koffie voor de ouders en wat te drinken voor de leerlingen met een Nieuwjaarsrolletje 

op het plein klaar.  

Het team wenst iedereen fijne kerstdagen en een heel goed 2020!!!    

                       

AGENDA  oktober - november 

11 december                    Oud Papier  

14 december                    juf Marijke jarig 

18 december                    Kerstviering 

19 december                    Kerstbakjes maken  

20 december                    Kerstvakantie: alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 6 januari                           Weer naar school.  

8 januari                            Kriebelcontrole  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 16 januari 2020 
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Vakanties  2019-2020 

✓ Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  
✓ Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020  
✓ Goede vrijdag + 2e Paasdag 10 april 2020 t/m 13 april 2020  
✓ Koningsdag 27 april 2020  
✓ Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020  
✓ Hemelvaartsdag 21 + 22 mei 2020  
✓ 2e Pinksterdag 1 juni 2020  
✓ Zomervakantie 6 juli 2020 t/m14 augustus 2020  
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Bijlage 1 

Serious Request 2019 
 

 

 

De vereniging Ommerschans is benaderd door Serious Request.  ( NPO, radio 3)  

https://www.npo3fm.nl/seriousrequest  
 
Serious Request is misschien bekender als organisator van Het glazen huis. Dat is twee jaar geleden vervangen door 
Lifeline en dit jaar lopen de DJ’s van Goes naar Groningen en komen dan langs de Ommerschans. Ze hebben de 
Vereniging benaderd met het verzoek mee te doen aan fondsenwerving voor het Rode Kruis-project tegen  
mensenhandel.  
 
Ze komen dus op 23 december langs lopen  (van Ommen naar Zuidwolde, tussen 14.00 en 20.00 uur) en afhankelijk 
van wat wij daar staan te doen zullen ze aandacht aan ons besteden.  In de praktijk zullen ze niet langer dan 5 
minuten op de Ommerschans zijn.  
Als vereniging Ommerschans willen we graag gebruik maken van deze gelegenheid tot publiciteit, maar zeker ook 
willen we bijdragen, in de geest van de Koloniën van Weldadigheid, aan het goede doel dat hier achter zit.  
In overleg met Veldzicht mogen we gebruik maken van de Veldzichthoeve als verzamelplek. We proberen ook op die 
plek een grote tent op te richten van Staatsbosbeheer. De Vereniging de Ommerschans zal daar in ieder geval staan 
met bv. Gluhwein, en soep. Veldzicht zal de opbrengst van de Kerstmarkt ook doneren voor het goede doel.  
 
Wij nodigen allerlei partijen in Balkbrug uit om mee te doen met deze actie. Kom op 23 december samen met ons 
iets doen op de Veldzichthoeve wat geld oplevert voor het goede doel.   
Te denken valt aan   
-             pannenkoeken bakken door De Molen en die verkopen;  
- Ondernemers uit Balkbrug kunnen daar voor het goede doel iets verkopen;  
- opbrengsten kerstmarkt voor Serious Request;  
- muziek maken of zingen voor het goede doel; 
 
Alleen als mensen in Balkbrug zelf initiatief nemen, kan zo’n actie slagen. Help ons dus mee om Balkbrug op een 
positieve manier onder de aandacht te brengen en tegelijk het goede doel te helpen.  Je zorgt natuurlijk zelf voor alle 
benodigdheden, De Vereniging coördineert alleen.  
 

Meld je aan via info@deommerschans.nl  
 
Onze actie kunnen we inschrijven op de website:   
https://kominactie.npo3fm.nl/acties#view=list&page=&search=&sort=  
 

 

 

mailto:directie@obsoudavereest.nl
https://www.npo3fm.nl/seriousrequest
mailto:info@deommerschans.nl
https://kominactie.npo3fm.nl/acties#view=list&page=&search=&sort=


                                                                                                     

Nieuwsbrief 4 directie@obsoudavereest.nl  2019-2020 

 

Bijlage 2 
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Bijlage 3 
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Schema oud papier halen schooljaar 2019/2020 

3 personen hele avond, 18.30 tot 21.30 uur 

 
08 januari.           Fam. Lefers, Fam. Zwiers, Fam. Fiks  
12 februari.         Fam. Schiphorst, Fam. Wever, Fam. De Snoo 
11 maart.             Fam. Maat, Fam. Hooikammer, Fam. Kremer 
08 april.                Fam. Eggerdink, Fam. H. Klunder, Fam. Koster 
13 mei.                 Fam. Baltes, Fam. Ellerman, Fam. Holterman 
11 juni.                 Fam. Jansen, Fam. Snoek, Fam. Nijman 
09 juli.                  Fam. E. Klunder, Fam. Schiphorst, Fam. Vd Berg 
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