Activiteitencommissie
De ouderwerkgroep heeft een nieuwe naam gekregen. Vanaf nu zullen we de
naam activiteitencommissie gebruiken. Deze naam geeft een beter beeld wat de
commissie doet. De actieve groep ouders van de activiteitencommissie
organiseert verschillende activiteiten per schooljaar. We hebben net het
sinterklaasfeest weer gehad en kerst staat voor de deur. De ouders zorgen voor
de voorbereidingen van onder andere deze feesten en op de dag zelf zorgen ze
dat alles goed verloopt. Hier zijn wij als school erg blij mee! Er zijn twee nieuwe
leden bij gekomen, Miranda Schepers (moeder van Thijs en Roos) en Joyce
Centen (moeder van Jurre). Toch is de activiteitencommissie nog op zoek naar
nieuwe leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolien.
rmeijerink@obsbuitenvree.nl
Oliebollenactie activiteitencommissie
De bestellingen zijn doorgegeven en u kunt morgen (14 december) de oliebollen
komen ophalen in de grote hal van school. De activiteitencommissie zal daar
tussen 15.00-15.30 u. staan om de bestellingen uit te delen.
Schaatsen in de stad
Op donderdagmiddag 21 december zullen we met de groepen 3 t/m 8 gaan
schaatsen op de ijsbaan in de stad. Dit is in plaats van de gymlessen. De
groepen 6/7 en 7/8 zullen van 13.00 u. tot 14.00 u. gaan schaatsen en de
groepen 3, 4 en 5 van 14.00 u. tot 15.00 u. Hoe de groepen naar de stad zullen
gaan laat de leerkracht van uw kind u nog weten. Schaatsen zijn daar ter
beschikking. Het is wel handig dat de kinderen warme kleding aan doen en
handschoenen.
TSO
Er hebben zich 3 nieuwe overblijfmoeders aangemeld. Aagje Dekker (moeder
van Tim), Anniek Bakker (moeder van Lisa en Jaimy) en Hibo Mohamed (moeder
van Aadan).
De groep kinderen die overblijven wordt de laatste weken steeds groter. Daarom
zijn wij nog op zoek naar 1 overblijfmoeder voor de donderdagen. Mocht u dit
leuk lijken horen wij het graag.
Kinderpostzegelactie
Onze school heeft voor de kinderpostzegelactie €2342,72 opgehaald. Als blijk
van waardering gaat een deel van het geld wat landelijk is opgehaald naar de
bieb op school. Zo krijgen wij als school ook geld om nieuwe boeken te kunnen
aanschaffen voor de bieb. In januari zullen we met de Picardt en Carla Boers van
de bibliotheek gaan kijken wat we nodig hebben.
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MR
28 november was de eerste MR vergadering van dit schooljaar. De oudergeleding
is volledig veranderd. Dit schooljaar zullen Martine Koops, Jeanine Hessels en
Michiel Timmerman zitting nemen in de MR. Van de leerkrachten zullen San
Kroezen, Ellen Huizinga en Manny Lassche in de MR zitten.
De oudergeleding stelt zich even voor:


Hoi, ik ben Martine Koops, 32 jaar. Getrouwd met Tony en samen zijn wij
ouders van Hugo (groep 2) en Leon. Ik werk als apothekersassistente in
Dedemsvaart. Ik zit in de MR omdat ik graag betrokken ben bij school en
omdat ik denk dat overleg tussen ouders en school erg belangrijk is. Dit
kan gaan over allerlei zaken waar soms vanuit beide kanten erg
verschillend over gedacht kan worden. Zo kunnen we samen zorgen voor
een prettig klimaat voor zowel, leerlingen, ouders en de leerkrachten.



Hallo, ik ben Jeanine Hessels, partner van Ariën Scheenstra en samen zijn
wij de trotse ouders van Gyvano ( groep 5) en Xavio ( groep 3)Ik ben
werkzaam in Centrum voor Transcultureel Psychiatrie te Balkbrug.
Daarnaast ben ik actief in de activiteiten commissies van de
voetbalvereniging ( Germanicus/CSVC) en van de Buurtvereniging
Ossehaar.
Vanaf dit schooljaar ben ik de voorzitter van de MR. Ik vind het belangrijk
om als ouder betrokken te zijn bij school en dus ook bij de kinderen. Door
mijn rol binnen de MR hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan een
fijne leeromgeving voor de kinderen, leerkrachten en de ouders. Zelf kijk
ik met veel plezier terug op mijn basisschoolperiode en ik hoop dat onze
kinderen dit later ook zullen doen. Door deel te nemen aan de MR wordt
ook de stem van de ouders gehoord, wil je iets aan me kwijt, aarzel niet
om me aan te spreken.



Mijn naam is Michiel Timmerman sinds dit schooljaar heb ik plaats
genomen in de MR. Ik heb getrouwd met Marit Litmaath en samen hebben
wij 2 jongens op de buitenvreeschool, Ties is 6 jaar en zit in groep 3 en
Joep is 4 en zit in groep 1.
Na de oproep van school vorig jaar, heb ik besloten om namens de ouders
plaats te nemen in de MR.
Het is voor mij wel nieuw om hieraan deel te nemen maar vind het wel erg
interessant.
Verder sta ik bijna wel dagelijks bij school om onze jongens naar school te
brengen of te halen, dus als er ouders zijn die vragen of wat dan ook
hebben, spreek mij gerust aan.

Kerst
Volgende week woensdag zullen alle groepen kerstbakjes gaan maken in de
grote hal. Op dinsdag 19 december of woensdag 20 december willen wij
graag een plastic tas, voorzien van de naam van uw kind, met:
 een kerstbakje/schaal
 oase (thuis nat maken)
 decoratiemateriaal
 groen (bijv. dennentakken, coniferentakjes)
 kaars(en)
’s Avonds zal dan het kerstdiner in alle groepen plaatsvinden van 17.00 -18.30 u.
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Als het weer het toelaat kunt u vanaf 18.00 u. op het grote plein genieten van
een heerlijk glaasje glühwein of koffie. De activiteitencommissie zal u daar warm
ontvangen. Om 18.30 u. kunt u uw kind uit de klas ophalen. Het kerstbakje zal
dan ook mee naar huis gaan.

Kanjerregels
Week 51:

Week 2:

Week 3:

Week 4:

december
14
20
23
januari
9
10
16
17
29

Iedereen hoort erbij
Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn
Hoe meer zielen, des te meer gein.
Let op je taalgebruik
Gewoon praten is OK
Maar schreeuwen of grove taal  NEE!
Naar elkaar luisteren
Wil iemand jou iets zeggen, luister er dan naar
Gaat het je vervelen, zeg het dan tegen hem of haar
We doen elkaar geen pijn
Met schelden, liegen, slaan of schoppen,
gaat de goede sfeer naar de knoppen.

tussen 15.00-15.30 u. kunt u de bestelling van de oliebollen ophalen
kerstbakjes maken en van 17.00-18.30 kerstdiner
Oud papier
kerstvakantie t/m 7 januari 2018

groep 6/7 krijgt een gastles van MWC
kriebelcontrole
Groep 8: oefentoets route 8 (normeringsonderzoek)
start cito toetsen, de komende weken zullen er toetsen plaatsvinden op
dinsdag, woensdag en donderdag
MR vergadering 19.30
juf Linda jarig

De volgende nieuwsbrief verschijnt 16 januari 2018
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