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    8 november 2018 

Schoolnieuws  

 

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

 

Nieuwsbrief 

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

Veel leesplezier! 

 

Personele ontwikkelingen 

Juf Heleen is al even op school geweest met haar prachtige zoon Alex en heeft toen de mooi versierde rompertjes 

van de kinderen in ontvangst genomen. Binnenkort gaat ze ook een dagje meedraaien in groep 1/2/3. Na de 

kerstvakantie zit haar bevallingsverlof erop en zal ze naast Marijke 2 dagen gaan werken in deze groep.  

 
Schoolontwikkeling 

Op donderdag 1 november was de zakelijke ouderavond. Tijdens deze avond hebben OR en MR hun toelichting 

gegeven op de activiteiten, de financiën en het besproken beleid van het afgelopen schooljaar. Ook zijn er die avond 

5 nieuwe OR-leden benoemd. 

Daarnaast is er informatie gegeven door VVN over de stickeractie op de 60 km wegen. Dit initiatief vanuit de OR 

werd goed ontvangen en we hopen dat automobilisten zich op deze wijze meer bewust worden van hun snelheid. 

 

De Vreedzame School 

Aansluitend aan de zakelijke ouderavond zou de informatiebijeenkomst over De Vreedzame School plaatsvinden. 

Helaas werd mevrouw Operli die middag ziek waardoor dit niet door kon gaan. Zodra er een andere datum bekend is 

hoort u dat. 

De Vreedzame School biedt zes blokken aan die  jaarlijks terugkomen. Ieder jaar komt er een verdieping op het 

onderwerp t.o.v. het jaar daarvoor. Schoolbreed werken we gedurende een schooljaar aan dezelfde thema’s. 

We zijn dit schooljaar begonnen met het thema “We horen bij elkaar”. In dit blok staan de lessen in het teken van 

groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken 

over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden. 

De lessen van blok 1 zijn nu in een afrondende fase. 

Het tweede thema waaraan we gaan werken is “We lossen conflicten zelf op”. In dit blok leren de leerlingen het 

begrip ‘conflict’ en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de 

leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten zelf kunnen oplossen. 

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

Onze volgende teamtraining is volgende week donderdagmiddag 15 november; alle kinderen zijn dan ’s middags vrij. 

 

De volgende teamtrainingen over “Mooi, weer spelen!” voor de onderbouw zijn op donderdagmiddag 22 november 

en donderdagmiddag 13 december. De kinderen van groep 3 zijn die middagen vrij.  
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Pedagogisch klimaat bovenbouw 

Afgelopen dinsdag en vandaag heeft de heer Bart van Campen gesprekken gevoerd in groep 7/8. Doel is verbetering 

van het pedagogisch klimaat. Belangrijk is de inzet van ons allemaal; school-kinderen-ouders. De heer van Campen 

zal tijdens een ouderavond op maandag 12 november a.s. het traject toelichten. 

 

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 

In de mail van woensdag 31 oktober jl. heeft u als ouder kunnen lezen dat er neten in de onderbouw en in de 

bovenbouw geconstateerd zijn door de kriebelmoeders.  

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) 

Al jaren is het mogelijk uw kind op school te laten eten tussen de middag. Zij eten dan samen met de overblijfkracht 

in hun klas en gaan daarna lekker spelen op het plein of, bij slecht weer, binnen in school.  

Helaas hebben we op dit moment niet genoeg overblijfkrachten en daarom deze oproep: 

Wij zijn op zoek naar twee overblijfkrachten! 

We zijn op zoek naar iemand voor de dinsdagmiddag bij groep 7/8 en voor de donderdagmiddag voor groep 4/5/6. 

mailto:directie@obsoudavereest.nl


Nieuwsbrief 3 directie@obsoudavereest.nl  2018-2019 

Meldt u zich aan als overblijfkracht? Ik zie uw reactie graag tegemoet op directie@obsoudavereest.nl ! 

 

Als school proberen we gezonde voeding zo veel mogelijk te stimuleren, ook tijdens het overblijven. We vragen u 

daarom de broodtrommel ‘gezond’ te vullen. Wanneer kinderen koekjes en/of snoepjes mee hebben staan we toe 

dat daar 1 van opgegeten wordt, de rest gaat weer mee naar huis. Ook laten we de kinderen niet delen. 

We vertrouwen op uw medewerking hierin. 

 

MR 

Vanuit de MR zal in iedere nieuwsbrief een terugkoppeling zijn van besproken punten uit de vergaderingen. 

Wanneer u input heeft voor de MR dan is die van harte welkom. Op maandagavond 26 november is de volgende MR 

vergadering. Dit jaar zullen we het o.a. hebben over de personeelsbezetting  streven naar stabiliteit onder 

bezetting in personeel en directie; over het pedagogisch (educatief, opvoedkundig) klimaat: regelmatige 

terugkoppeling naar MR over de vorderingen van het Plan van Aanpak (Rein van Veen); over het onderzoeken van 

mogelijkheden t.a.v. een eventuele invoering van een continurooster. 

 

Enquêtes 

Op korte termijn zullen op alle scholen van Arcade diverse enquêtes uitgezet worden (ouders, leerlingen en 

personeel). Op deze wijze willen we in kaart brengen hoe de school, het onderwijs, de communicatie etc. wordt 

ervaren door een ieder die onderdeel uitmaakt van de school.  

De vragenlijsten zijn digitaal. Om deze in te kunnen vullen ontvangt u t.z.t. inlogcodes. De kinderen krijgen op school 

de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. Dit geldt voor kinderen vanaf groep 6. 

Wij vragen hiervoor uw medewerking, zodat we een duidelijk en eerlijk beeld krijgen van wat er leeft en speelt. 

 

Bag2school 
Hieronder nog even de richtlijnen: 

Wat mag er WEL in de zakken: 

Schone kleding (zowel baby kinder als volwassen), schoenen (per 

paar, aan elkaar genoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen, 

handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en ceinturen. 

Wat mag er NIET in de zakken: 

Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, 

afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, 

snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen. 

Zakken AUB dichtgeknoopt inleveren. 

 

Aanwezigheid 

Als directeur en locatiecoördinator 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 
PMS 

Eiber 
Eiber 

dinsdag  Kompas 
Eiber 

Kompas 
OA 

woensdag Eiber OA 

donderdag PMS 
OA 

Kompas 
OA 

oneven week Gretha Ilse 
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maandag PMS 
PMS 

Kompas 
Kompas 

dinsdag Eiber 
OA 

OA 
OA 

woensdag Kompas Eiber 

donderdag PMS 
PMS 

OA 
OA 

 

 

 

Ziekmelden/afmelden 

Denkt u eraan om rechtstreeks naar de leerkracht te mailen of uw kind telefonisch af te melden? 

 

 

AGENDA NOVEMBER 

 

12                ouderavond voor de ouders/verzorgers van groep 7/8 door dhr. Van Campen  

14                oud papier 

15                Studiemiddag van De Vreedzame School; alle kinderen ’s middags vrij 

Week 47     ontwikkelgesprekken 

22                Studiemiddag ‘Mooi, weer spelen!’ kinderen van groep 3 ’s middags vrij 

26                MR vergaderingen 

 

AGENDA DECEMBER 

 

3                 juf Simone jarig 

5                 Sinterklaasfeest (nadere info volgt) 

8                 juf Ellen jarig 

12               oud papier 

13               Studiemiddag ‘Mooi, weer spelen!’ kinderen van groep 3 ’s middags vrij  

14               juf Marijke jarig 

19               kerstbakjes maken en ’s avonds kerstfeest (nadere info volgt) 

21               kerstvakantie vanaf 12.00 uur 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 december 2018 

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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