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     7 februari 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 zesde nieuwsbrief van dit schooljaar. Informatie die groepspecifiek is ontvangt u via de leerkracht.  

Veel leesplezier! 

 

Schoolontwikkeling 

Inmiddels zijn door bijna alle kinderen de toetsen afgerond. Momenteel richten de leerkrachten zich op het 

analyseren van de Cito-toetsen. We gaan bekijken hoe de groepen, en de kinderen individueel, de toetsen hebben 

gemaakt. Aan de hand van een dergelijke analyse bepaalt de leerkracht, samen met de intern begeleider (IB-er), wat 

het kind of de groep nodig heeft voor de komende periode. Uitgangspunt is dat we er naar streven dat alle kinderen 

zich in positieve zin ontwikkelen; of een kind nu een I of een V scoort is van ondergeschikt belang. Een kind 

ontwikkelt zich wanneer het op zijn of haar eigen niveau een stijgende lijn laat zien.  

Leerkrachten reflecteren in deze analyse ook op hun eigen handelen. Wat heb ik de afgelopen periode gedaan 

waardoor deze scores zijn gehaald en wat moet ik de komende periode handhaven of aanpassen? 

We beschrijven dit soort analyses allemaal in een didactisch zorgoverzicht en een daarbij behorende groepsanalyse. 

In de week van 4 maart zijn er ontwikkelgesprekken waarin we u op de hoogte brengen van de behaalde scores. Een 

uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort verwachten. 

De Vreedzame School 

Tijdens de ouderavond heeft mevrouw Klarijs duidelijke informatie gegeven over De Vreedzame School. We hebben 

die avond afgesproken dat algemene informatie in de nieuwsbrief komt en dat de leerkrachten jullie op de hoogte 

houden van wat er in de klas gedaan en geleerd is. In de bijlage de informatie over blok 3. 

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

 

Plan van aanpak 

Tijdens de ouderavond van 21 januari hebben we gesproken over de vorderingen in ons plan van aanpak. Er zijn al 

mooie stappen gezet maar er zijn natuurlijk ook nog verbeterpunten. Aan het eind van de avond leek het erop dat 

we in april de volgende ouderavond hieromtrent zouden hebben. We willen bij een volgend moment duidelijke 

ontwikkeling laten zien en vinden daarom dat april te vroeg is. In juni of juli (exacte datum volgt nog) plannen we 

een afsluitende ouderavond waarin we graag de ontwikkeling die we als school doorgemaakt hebben aan u 

presenteren. 
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Continurooster 

Zoals u weet zijn we als team de mogelijkheden voor een continurooster aan het onderzoeken. Begin volgende week 

krijgen de kinderen een brief mee die bedoelt is om uw mening te peilen. Vindt u het ook raadzaam dat wij die 

mogelijkheid onderzoeken? Kunt u daar achter staan?  

Verdere informatie volgt daarna. 

 

Staking 15 maart  

Vrijdag 15 maart is door onderwijsvakbond Aob uitgeroepen tot stakingsdag. Op dit moment kunnen we nog geen 

duidelijkheid geven of onze school dan gesloten is. Wel vragen we u er alvast rekening mee te houden. 

Zodra er meer duidelijk is, hoort u dat natuurlijk z.s.m. van ons.  

 

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!  

 

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. 
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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 

gesproken over het continurooster, de voortgang van het Plan van Aanpak, het pedagogisch klimaat, het Strategisch 

Beleidsplan en het Schoolplan.  

De volgende MR-vergadering is op 25 april. Dit is een gezamenlijke MR-bijeenkomst met de andere scholen van onze 

scholengroep. Het schoolplan 2019-2023 staat dan op de agenda. 

 

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. 

 

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 

 

 

Wijziging datum juffen- en meesterdag 

In de kalender staat dat op vrijdag 1 maart de juffen- en meesterdag is. Als team hebben we besloten deze te 

verplaatsen naar woensdag 26 juni. 
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AGENDA FEBRUARI 

13:                 oud papier 

18-22:           voorjaarsvakantie 

25:                 studiedag; alle kinderen vrij! 

27:                 kriebelcontrole 

 

AGENDA MAART 

4-8:               ontwikkelgesprekken 

8:                   rapporten mee 

13:                 oud papier 

15:                 stakingsdag (er is nog geen besluit genomen of de school dicht is) 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 12 maart 2019 i.p.v. 7 maart 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@obsoudavereest.nl


Nieuwsbrief 6 directie@obsoudavereest.nl  2018-2019 

 

 

 

mailto:directie@obsoudavereest.nl


Nieuwsbrief 6 directie@obsoudavereest.nl  2018-2019 

 
       Bijlage 1 

 

Geef een kind de vakantie van zijn leven 

 

Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen te hoeven denken en lekker te spelen met 

andere kinderen? Helaas zijn er veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, omringd door 

conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om een van die kinderen een prachtige tijd te bezorgen 

die hij of zij nooit zal vergeten! 

 

Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen willen openstellen voor een 

vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot rust. Het beleven van de dagelijkse 

dingen is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar thuis met andere kinderen spelen vinden ze ook al 

super.  

De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te zetten en even helemaal 

kind te zijn. Door aandacht, liefde en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen ze vertrouwen in de 

toekomst.  

 

Europa Kinderhulp 

Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere situaties een fijne vakantie in 

Nederland te bieden. De kinderen komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne. EKH heeft 

in deze landen contact met uitzendende organisaties, bijvoorbeeld sociale zaken of een kindertehuis. De reizen 

worden door EKH georganiseerd en alles is onder toezicht. 

 

Kennismaken 

Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl 

Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de website of per mail: 

overijssel@europakinderhulp.nl  

Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) met  

Arjan ter Haar: 0523-610197 
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