Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018.

Opening schoolseizoen 2017-2018
We hopen dat iedereen een heel goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft om met
frisse moed aan weer een nieuw schooljaar te beginnen.
We verwelkomen op de Buitenvree drie nieuwe gezichten. Juf Zwanet Huisma en meester
San Kroezen. Alhoewel meester San natuurlijk vorig jaar ook al werkzaam was op school,
is hij nu officieel een nieuwe collega. Juf Manon Klunder zal juf Linda tijdelijk vervangen.
We wensen hen heel veel succes en plezier op de Buitenvree.

Verbouw Buitenvree
Zoals we voor de zomervakantie al hebben gemeld wordt de Buitenvree behoorlijk
aangepast aan de eisen van tegenwoordig. Er zal een nieuw IB kantoor worden
gerealiseerd en het plein aan de binnenkant wordt verbouwd. Ook zal er een nieuw
entree worden gemaakt voor kinderen en ouders. En aan de buitenkant zal in de loop
van dit jaar een facelift plaatsvinden zodat de school er aantrekkelijker uit gaat zien.
Tijdens de verbouwing zal de school gewoon in bedrijf blijven dus er zal zo af en toe wel
wat overlast zijn, maar we zullen er alles aandoen om dit tot een minimum te beperken.

Nieuwe Website
Aanstaande donderdag zal onze nieuwe website de lucht in gaan. Erik van Dijk heeft de
website een nieuwe uitstraling gegeven. Het adres blijft gewoon www.obsbuitenvree.nl,
morgen allemaal even op kijken dus. In de komende weken zal de website inhoudelijk
worden ingevuld met actuele informatie over de school en de groepen.

Nieuwe tablets
Mede dankzij de financiële ondersteuning van onze onderwijsstichting Arcade kunnen alle
kinderen gaan werken met een eigen tablet. Voor de groepen 5 t/m 8 betekent dit dat
ieder kind zijn of haar eigen tablet heeft. Voor de groepen 1 t/m 4 is er 1 tablet
beschikbaar voor 4 kinderen. Hiermee voldoen alle scholen van Arcade aan de huidige
eisen van deze tijd en lopen we als Buitenvree ook voorop met de digitalisering van het
onderwijs. Dit is met name erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen, maar
ook voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Vakdocenten gym
Dit schooljaar zullen er elke maandag 2 vakdocenten van Sportservice Hardenberg de
gymlessen van de groepen 3 t/m 8 verzorgen. Kim Mijnheer en Merijn van Olst zullen de
toestellessen gaan geven. De leerkracht zal de eerste weken hier ook bij aanwezig zijn.

Vakdocent muziek
In groep 4 zal er vanaf volgende week elke vrijdag een vakdocent muziek komen.
Desiree Wanders zal de lessen AMV (algemene muzikale vorming) gaan verzorgen.
Kinderen zullen tijdens de lessen in aanraking komen met verschillende
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muziekinstrumenten, ritme, zang enz. Aan het eind van het schooljaar zullen ze een
diploma AMV ontvangen.

TSO
4 september zijn we gestart met “Overblijven met Edith”. We merken dat nog niet alle
ouders zich hiervoor hebben aangemeld. Mocht u zich al wel hebben aangemeld, houd
dan in de gaten dat u niet vergeet aan te vinken in de kalender op welke data uw kind
overblijft. Via de website Overblijven met Edith meldt u zich aan. Het ondertekenen van
de machtiging moet u ook niet vergeten te doen.
Deze week begrijpen we dat het nog niet helemaal in 1 keer goed gaat, maar vanaf
volgende week moet u kind aangemeld staan in het systeem en ook voor de dagen dat
hij/zij overblijft. Ook al blijft uw kind maar 1 keer per jaar over, dan moet u uw kind
aanmelden via www.overblijvenmetedith.nl.
Wij zoeken nog ouders die de TSO willen komen versterken. Lijkt het u wat om
overblijfkracht te worden? Dan kunt u contact opnemen met Rolien Meijerink
rmeijerink@obsbuitenvree.nl

Koningsspelen
De koningsspelen zullen dit schooljaar plaatsvinden op vrijdag 20 april. In de kalender
staat 27 april, maar dan zijn de scholen gesloten en alle kinderen zijn dan vrij.

Kriebelteam
Het kriebelteam is op zoek naar extra hulpouders. Na elke vakantie zal het kriebelteam
de kinderen controleren op luizen. Lijkt het u wat om het kriebelteam te versterken? Dan
kunt u contact opnemen met Rolien Meijerink.

Wasmoeders
Het afgelopen schooljaren waren er een aantal moeders die een paar keer per jaar de
schoolwas kwamen ophalen en schoon weer op school brachten. Hier waren wij erg blij
mee. Het zou natuurlijk mooi zijn als daar nog een paar ouders bij komen. U kunt
contact opnemen met Rolien Meijerink.

Hulpouders boeken plastificeren
Op school zijn er nog veel boeken die niet geplastificeerd zijn. Hiervoor zouden de
groepen 1 en 2 graag hulp willen hebben van een aantal ouders. U kunt contact opnemen
met juf Anneke of juf Lucré.

De voorleestent op school
Op 13 september komt de voorleestent op onze speelplaats. Dit is een initiatief van de
bibliotheek en zorgt voor een mooi begin van het schooljaar van “onze bibliotheek op
school”.
Kinderen mogen op deze dag in groepjes naar de tent waar onder andere spelletjes
gedaan kunnen worden, verhalen worden voorgelezen en gedichtjes worden besproken.
Natuurlijk mag u, als ouder/ opvoeder, ook binnen kijken en horen wat het belang van
lezen en voorlezen is. De medewerkers van de bibliotheek kunnen al uw vragen
beantwoorden en u vertellen over het lidmaatschap voor kinderen maar natuurlijk ook
informatie geven over de mogelijkheden voor volwassenen. Over het lidmaatschap, over
cursussen die in de bibliotheek gegeven worden en over onze Taalpunten.
Dus: ziet u een mooie voorleestent op de speelplaats staan, loop gerust even binnen en
maak een praatje met de medewerkers!
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Kanjerregels
Week 35: Iedereen hoort erbij
Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn
Hoe meer zielen, des te meer gein
Week 36: Let op je taalgebruik
Gewoon praten is OK,
Maar schreeuwen of grove taal NEE!
Week 37: Lopen in school
Het is heel erg fijn
Dat iedereen rustig loopt in de school en op het plein
Week 38: Van elkaar afblijven
Wat begint als een geintje, een duw of een trap
Eindigt vaak met ruzie: dat komt van zo’n grap.
Agenda september
4
eerste schooldag, inloop van 8.30-9.00 uur
6
kriebelcontrole
12
ouderavond groep 3 en groep 5 19.30
18,19,20
startgesprekken
27
start kinderpostzegelactie
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind september
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