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Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, AC en andere commissies.

Personele zaken
Alle ouders van onze
school ontvangen
vandaag tegelijkertijd
met deze nieuwsbrief
een brief waarin de
naam van de nieuwe
directeur wordt
bekendgemaakt.

Nieuwe werkplekken
Ons leerplein wordt aan alle kanten effectief
gebruikt. Het is mooi om te zien hoe
kinderen met en van elkaar mogen leren.
Aan de kant van groep 3 en groep 4 is
afgelopen week de hal heringericht (zie
foto), zodat ook de onderwijsassistenten
hier nog beter kunnen werken met
kinderen. Ook de lerarenkamer wordt deze
week onder handen genomen, zodat hier
ook nog beter gewerkt kan worden met een
groepje kinderen.

Met Sprongen Vooruit
In de hal is de rekenkast opnieuw ingericht door het
actieteam rekenen. De leerkrachten hebben de
spullen van Met Sprongen Vooruit in deze kast
gelegd. De spullen zijn nu eenvoudiger te vinden en
hierdoor nog gemakkelijker in te zetten in de
klassen. Kinderen en ook de leerkrachten genieten
van al deze nieuwe materialen en spelletjes.

Schoolfotograaf
Vorige week zijn de schoolfoto’s gemaakt.
De schoolfotograaf heeft ons laten weten
ongeveer 4 weken de tijd nodig te hebben
om alle foto’s te verwerken. Zodra wij de
inlogkaarten hebben, krijgt u deze van ons.

Sint-Maarten
Vanwege het Corona-virus hebben wij, in overleg met de MR,
besloten om dit jaar geen lampionnen te maken.
Wij willen de kinderen in deze tijd niet stimuleren bij andere
mensen langs de deur te gaan.

Aanmelden 4-jarigen
Om een goed beeld te krijgen van het aantal leerlingen dat nog
gaat komen, vragen wij u de kinderen die tussen nu en 1 juni
2021, 4 jaar worden bij ons aan te melden. Dit geldt ook voor
broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen. We kunnen hier
dan met de samenstelling (en bezetting van de groepen in het
nieuwe schooljaar) rekening mee houden.
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.
Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en
rondleiding kan door een mail te sturen naar ckuper@sg-owsa.nl.
Kanjertraining

Projectonderwijs
Voor meer informatie over ons projectonderwijs (IPC)
klik hier om naar onze website te gaan.

Samenwerking met Kinderwereld
Onze school heeft een nauwe
samenwerking met Kinderwereld. Er is
goed contact tussen de medewerkers van
Kinderwereld en onze school. Hierdoor
verlagen wij de drempel voor uw kind om
naar onze school te komen.
In de (aparte) bijlage sturen wij u de
nieuwe flyer van Kinderwereld. Voor
vragen over opvang voor of na schooltijd
verwijzen wij u naar Karin Beuker,
locatiehoofd Kinderwereld – locatie
Wereldwijs. karin@kinderwereld.info.
Onze school is een Kanjerschool.
Helaas zijn de cursusdagen voor teamleden
afgezegd vanwege Corona. De lessen gaan
wel gewoon door.
Voor meer informatie:
www.kanjertraining.nl.

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.

Bijlage:
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten,

Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegen komen.
Wij zijn Claudia Bergsma en Jacqueline Nanning.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of
opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk
gedrag op school/thuis, pesten, maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u daar
behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via
onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact met
ons brengen.

Hartelijke groeten,
Claudia en Jacqueline
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