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13 februari 2020 

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? 

 De hele school gaat schaatsen in Deventer op de ijsbaan de Scheg? 

 Dat we dat gaan doen op woensdag 26 februari? 

 Dat we daar heel veel zin in hebben?? 

 Dat juf Ellen stiekem al wou gaan schaatsen op woensdag 12 februari? 

 

Protocol ‘Omgang met sociale media en internetgebruik leerlingen’ 

Het schoolprotocol ‘Sociale media’ en het ‘Internetprotocol leerlingen’ zijn onderdelen van het Bestuurlijk 
Veiligheidsplan. 
Enkele jaren geleden heeft onderwijsstichting Arcade een bestuurlijk veiligheidsplan vastgesteld. Een plan waarin je 
aangeeft hoe je veiligheid bevordert en hoe je als bestuur/school handelt als er veiligheidsovertredingen worden 
gemaakt. Veel regels en eventuele verboden worden in zogenaamde protocollen ondergebracht. Veel van die 
protocollen worden niet zo vaak gewijzigd. Toch moet je de inhoud ervan regelmatig controleren.  
Graag vragen wij nu uw aandacht voor twee onderdelen die wel wat zijn veranderd:  
-schoolprotocol sociale media;  
-internetprotocol leerlingen.  
Wij brengen beide protocollen graag onder de aandacht, omdat misbruik ervan schadelijk kan zijn voor 
betrokkenen.  
Deze protocollen worden ook met de leerlingen besproken en zijn te vinden op de website onder de knop 
‘Informatie’.  
 

Inspectierapport 

Vorige week gingen er vanuit RTV Oost berichten rond via sociale media over scholen in de regio die door de 
Inspectie van Onderwijs als ‘onvoldoende’ betiteld zouden zijn. Hierop heeft de Inspectie gereageerd omdat deze 
berichtgeving eenzijdig en in sommige gevallen ook onjuist zou zijn. Voor onze school geldt, zoals aangegeven in de 
mail van 29-10-2019, dat de eindopbrengsten 3 jaar achtereen onvoldoende waren wat automatisch inhoudt dat de 
kwaliteit onvoldoende is maar op de andere standaarden beoordelen ze ons voldoende.  

Het definitieve rapport verschijnt binnen enkele weken op de website van de inspectie van onderwijs en is vanaf dat 

moment dus openbaar. Zodra bij ons bekend is wanneer dat zal zijn, brengen we u daar natuurlijk van op de hoogte. 
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Citotoetsen 

In de vorige editie van “Nieuws uit de school” heeft u kunnen lezen welke citotoetsen we afnemen op obs Oud 

Avereest en hoe de Citotoetsen zich verhouden tot de methodetoetsen. In dit stukje leggen we uit hoe je de scores 

moet lezen. 

      
 

Een voorbeeld: Carla 

 

De lijn gaat schuin omhoog: dit betekent dat Carla groeit in rekenvaardigheid. 

Met de E4 toets heeft Carla niet veel groei doorgemaakt, ze blijft op hetzelfde niveau. De lijn gaat matig omhoog bij 

de M5 toets. Bij een gemiddelde groei gaat de leerling elk half jaar een functioneringsniveau vooruit (van M4 naar E4 

naar M5 enz). Maar vooral bij de laatste toets doet Carla het heel goed en heeft ze enorme groei doorgemaakt. Dat 

Het resultaat van een toets wordt in niveau aangegeven door  de Romeinse 

cijfers I t/m V met daarbij een getal, de vaardigheidsscore. 

Onderstaande grafiek, een voorbeeld 

 Gaat de lijn omhoog?  Zo ja, dan maakt uw kind groei door. Zo nee, 

dan is er iets aan de hand. De verwachting is namelijk dat een 

leerling vooruit gaat. 

 Gaat de lijn genoeg omhoog? Bij een normale ontwikkeling zal uw 

kind steeds ongeveer even goed ten opzichte van leeftijdsgenoten 

scoren. Een kind dat in midden groep 5 zit zal dan ongeveer op 

(functioneringsniveau)  M5 een bolletje krijgen.  

 Hoe scoort uw kind ten opzichte van leeftijdsgenoten?  Het 

belangrijkste is om te kijken naar groei. Als je wilt weten hoe uw 

kind scoort ten opzichte van de leeftijdsgenoten dan kijk je naar de 

indeling van I t/ V en/of naar de functioneringsniveaus.  
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zie je ook aan de scores van een III op de M5 toets naar een II score op de E5 toets, ze gaat van M5 

functioneringsniveau naar M6 functioneringsniveau (grafiek).  

 

 

Schaatsen  

Woensdag 26 februari gaan we met alle leerlingen met de bus naar Deventer om te schaatsen. De kinderen hoeven 

zelf geen schaatsen mee te nemen, maar dat mag eventueel wel. Zorgt u er dan wel voor dat de schaatsen goed 

geslepen zijn?  De kinderen moeten zelf hun eten en drinken meenemen voor de pauze. Alle leerkrachten gaan mee 

en voor groep 1 t/m 3 gaan er ook nog een paar ouders mee. We vertrekken om 8.30 uur en we verwachten om 

12.30 uur weer terug te zijn. Het is verstandig om een muts op te hebben en handschoenen aan te hebben met het 

schaatsen, niet alleen voor de kou maar ook als bescherming bij het vallen. We hebben er zin in!  

De schoolapp  

De schoolapp is vernieuwd. In bijlage 1 vindt u een brief over de nieuwe app en hoe die app geïnstalleerd moet 

worden. Op deze app komen alle nieuwsberichten van de groepen en van de school. Om dus niets te missen en op 

de hoogte te blijven van de berichten is het belangrijk  deze app te installeren op uw telefoon. 

Nieuws uit de OR 

Schema oud papier 

Vorig jaar misten we vaak een vaste chauffeur en zagen we ook wel eens op het laatste moment afmeldingen van 

ouders om het oud papier op te halen. Daarom hebben we er voor gekozen steeds 3 ouders in te roosteren: dan is er 

in elk geval 1 die de route kan lezen. Nu we weer vaker op de vaste chauffeur kunnen rekenen, lijkt dat wat 

overbodig. Toch kiezen we ervoor het nog even te laten zoals het is. Zo kan het ophalen van oud papier toch 

doorgaan als een van de drie ouders onverwacht niet kan. Aan het einde van het schooljaar maken we de balans op 

wat het beste werkt. 

 

De Vreedzame School 

De leerkrachten volgen dit jaar nog de cursus voor het invoeren van De Vreedzame School. Afgelopen woensdag 12 

februari hebben ze nog een cursusmiddag gehad.  

Na de vakantie gaan we starten met het thema “We hebben hart voor elkaar”, waarin de leerlingen leren omgaan 

met gevoelens van zichzelf en inleven in de gevoelens van anderen. In de bovenbouw komen dan zaken aan de orde 

als hoe het voelt om buitengesloten te worden, je inleven in de problemen van een ander, gevoelens van verdriet.  

Thuis kunt u dit ook bespreken aan de hand van “kletskaarten”. Daar staan vragen op die je met je kind kan 

bespreken zoals: (onderbouw) Welke gevoelens ken je allemaal, heb jij wel eens iemand geholpen die bang was? 

Wat deed je toen?  Waar werd je vandaag (op school) blij van? Wat doe je als je je blij voelt?  
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AGENDA  januari- februari  

17 t/m 21 februari                             voorjaarsvakantie  

24 februari                                          alle leerlingen vrij ivm studiedag van de leerkrachten  

26 februari                                          alle leerlingen gaan schaatsen in de Scheg in Deventer  

Week 9                                                kriebelcontrole 

6 maart                                                de leerlingen krijgen hun rapport 

Week  11 (9 t/m 13 maart)             voortgangsgesprekken  

11 maart                                             oud papier  

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 12 maart 2020 

 

Vakanties  2019-2020 

 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/m 14 augustus 2020  

 

 

Schema oud papier halen schooljaar 2019/2020 

3 personen hele avond, 18.30 tot 21.30 uur 

 
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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Bijlage 1 

Beste ouders/verzorgers, 

Onze schoolAPP is vernieuwd. De APP heeft een nieuwe ‘look’ gekregen en is zowel voor de 

leerkrachten als de ouders een stuk functioneler geworden. Daarnaast zullen de problemen met de 

push-notificaties zijn opgelost. 

Hieronder leggen we uit hoe u de APP kunt installeren. De afbeeldingen kunnen van een andere 

Arcade-school zijn. De opzet van alle websites binnen Arcade is echter hetzelfde. 

We verzoeken u de nieuwe APP te installeren, de oude APP kunt u tot 1 mei blijven gebruiken.. In 

de meeste gevallen zal dit geen problemen opleveren. Dat laatste kan alleen het geval zijn als u 

een verouderd toestel heeft, die nieuwe APP’s niet ondersteunt.  

Vanaf nu kunt u via app.schoolsunited.eu ook naar de webversie van de App. Push-notificaties 

worden niet ondersteund in deze versie. 

Mochten er toch nog vragen zijn, stuur dan een mailtje naar: aspijkerman@kompaszie.nl of naar 

cmeiringh@sg-owsa.nl 

APP installeren 

Ga naar de APP-store of GooglePlaystore en zoek op ‘SchoolsUnited’. U vindt dan de nieuwe APP 

onder de naam ‘SchoolsUnited’. De oude APP staat onder ‘School APP’. 

STAP 1: Download en open de APP. 

 

 

 

STAP 2: Klik op ‘Een nieuwe school toevoegen’ 

mailto:directie@obsoudavereest.nl
mailto:aspijkerman@kompaszie.nl


                                                                                                     

Nieuwsbrief 6 directie@obsoudavereest.nl  2019-2020 

 

 Typ hier het adres van de website van de school: www.obsoudavereest.nl 

 Het e-mailadres en het wachtwoord is hetzelfde als bij de oude APP. 

Wachtwoord vergeten of nieuwe gebruiker? 

 Ga naar de website van de school. 

 Klik op ‘Ouders’ en vervolgens op ‘Ouderportaal’ 

 Onderstaand scherm verschijnt: 

 

Wachtwoord kwijt?  

Klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ 

 

Nieuwe gebruiker?  

Vul de velden bij ‘Eenmalige registratie als ouder’ in. 

De activatiecode voor onze school is: obsoudavereest 

 

Instellingen wijzigen 

Wilt u instellingen wijzigen, ga dan in de APP naar het ‘hamburgermenu’. Zie pijl in afbeelding 

hieronder. 
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Ga naar onderen en klik op ‘accounts’. 

 

 

 

 

 

Pushnotificaties 

Het is belangrijk dat u de pushnotificaties aanzet, zodat u geen (belangrijke) mededelingen mist. 
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Bijlage 2
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 

 
 
 
 

Hardenberg, 29 januari 2020 
 

Uitnodiging 
 

Voor alle kinderen van de basisscholen in de gemeente Hardenberg e.o. (en hun vrienden en 
vriendinnen) om deel te nemen aan de 

 

Vakantie Bijbel Week 2020 
Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn van harte uitgenodigd om deze drie dagen samen met 

ons bezig te zijn rondom het thema 
 

“Tel je mee?” 
 

Waar:  

Schoolgebouw Greijdanus College, Burg. Schuitestraat 7a in Hardenberg 

Wanneer:  

dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 februari (in de voorjaarsvakantie) 

Hoe laat:  

De deuren gaan open om 09.30 uur uur, we beginnen om 09.50 uur en het programma duurt tot 

12.00 uur. Er is kinderoppas vanaf 08.00 uur (graag opgeven bij aanmelding via de website) 

Aanmelding/kosten: 
Kinderen die aan (één van) deze VBW-dagen willen meedoen, kunnen worden aangemeld via de website 

www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl. Kosten per kind: € 1,00 per dag 
We gaan weer veel zingen, kijken naar toneel, leuke spelletjes doen en er zijn weer hele mooie 
knutselwerkjes te maken 
 

Op de website kan ook een mooie kleurplaat worden gedownload. Deze kan tijdens de VBW-dagen 

ingeleverd worden, waarvoor dan weer leuke prijsjes te winnen zijn 

Voor meer informatie: 
Zie de website www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl 

en we zijn ook te volgen via Facebook en Twitter 
 

Met vriendelijke groeten, namens het VBW team, 

Aly Jurjens 
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