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Jouw basis. Onze school. 

 

Nieuwsbrief 
 

Schooljaar 2020-2021   
o.b.s. De Buitenvree  

van Pallandtlaan 3 - 7742 WJ Coevorden  
0524-512232 - directie@obsbuitenvree.nl  

 

 

Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden.  

Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, OWG en andere commissies.  
 

Start van schooljaar 2020-2021  

We zijn weer van start! In de huidige tijd met nog vele Corona-maatregelen was de start anders dan we 

zouden wensen, maar… de kinderen (en ouders) hebben het geweldig gedaan! De meeste kinderen liepen de 

school weer binnen alsof het nooit vakantie was geweest. Voor de teamleden voelde dit toch anders. De 

kinderen zijn allemaal echt groter gegroeid! Daarnaast willen we het liefst persoonlijk contact met alle ouders, 

maar helaas… om ook onze medewerkers te beschermen doen we dat niet.  

We hopen dat het in de toekomst weer mogelijk gaat worden. Tot die tijd kunt u ons op werkdagen bereiken 

op de telefoon van school en via de mailadressen van de leerkrachten. Verder maken wij veel gebruik van de 

SchoolApp. Mocht uw kind nog niet in de goede groep staan, laat het weten. Dit kunnen we aanpassen.  

De startgesprekken zullen, zoals eerder in de mail met ouders gedeeld, telefonisch worden gehouden. 

 

Bericht vanuit de MR 

We hebben de verkiezing voor de vacature in de MR 

achter de rug. We zijn erg blij met de grote respons.  

Frederiek Boerma neemt vanaf nu plaats in onze MR. 

We willen Michiel Timmerman bedanken voor zijn inzet de 

afgelopen jaren.  

Namens de MR,  
Jeanine Hessels  
Martine Koops   
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CITO toetsen  
Aan het eind van vorig schooljaar zijn geen CITO toetsen 
afgenomen. Wij nemen deze af in de periode van 7 t/m 18 
september. We nemen de Eind-toetsen af van vorig schooljaar. 
Eind-toetsen krijgen vanwege Covid-19 een aangepaste 

normering om in september ingezet te kunnen worden. 

Aanmelden 4-jarigen  

Een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen nu en 1 april 2021, 4 jaar worden aan te melden. Voor ons 

is het goed om enig idee van de aantallen te hebben om een goede prognose te maken. We kunnen hier dan 

met de samenstelling (en bezetting van de groepen in het nieuwe schooljaar) rekening houden.  

Dit geldt ook voor broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen.  

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden, familieleden, die overwegen 

hun kind bij ons op school aan te melden?  

Uiteraard kan er op school altijd een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek en/of rondleiding. 

Aanmelden en/of een afspraak maken kan door een mail te sturen naar ckuper@sg-owsa.nl. 

Projectonderwijs 

Voor meer informatie over ons 

projectonderwijs (IPC) klik hier om 

naar onze website te gaan.  

 

Laatste nieuws  

Om op de hoogte te blijven van 

het laatste nieuws en 

belangrijke data verwijzen wij u 

naar onze website, 

www.obsbuitenvree.nl.   

Klik hier om naar de kalender te 

gaan waarop de meeste 

activiteiten die op onze school 

plaatsvinden, staan vermeld.  

Kanjertraining  

 
 

Onze school is een Kanjerschool. 

Voor meer informatie: 

www.kanjertraining.nl.  
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