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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. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, AC en andere commissies.  

 

Voorjaarsvakantie  

 

Nog een paar lesdagen en dan is het voorjaarsvakantie. Het is nu nog moeilijk voor te stellen, het landschap 

kleurt nog wit, maar tegen het weekend lijken de temperaturen op te lopen. We hopen dat alle gezinnen 

mogen genieten van rustige dagen zonder (online) onderwijs. Het waren bijzondere weken…deze tijd heeft ook 

van u veel gevraagd, dat beseffen we ons. Na de voorjaarsvakantie zullen we de huidige schooltijden 

voortzetten. Dit is in overleg met de MR. In de voorjaarsvakantie is er weer een persconferentie. Mochten er 

landelijk versoepelingen kunnen komen, zullen wij u hier na de voorjaarsvakantie over informeren. 

IPC en Ateliers 
Inmiddels zijn alle kinderen weer op school en dat betekent ook 

dat we weer beginnen met IPC. Normaalgesproken zouden we op 

vrijdag 19 maart de afsluiting hebben van IPC. Vervolgens 

zouden we twee Atelierweken hebben. Vanwege de huidige 

maatregelen is het niet wenselijk om in de Ateliers te gaan 

werken, omdat alle groepen in de Ateliers samenkomen. We 

hebben er voor gekozen om langer door te werken aan het 

huidige IPC thema, omdat de kinderen al een paar weken hebben 

gemist vanwege het thuiswerken.  Wanneer de maatregelen het 

weer toelaten,  zullen we op zoek gaan naar een ander moment 

om dit schooljaar in de  Ateliers te werken. 
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Even voorstellen!  

Laura Evers intern begeleider OBS De Buitenvree 

Mijn naam is Laura Evers en ik ben werkzaam voor 

Onderwijsstichting Arcade. Ik werk 4 dagen als intern begeleider. Ik 

werk al een paar jaar op OBS De Regenboog in Slagharen en sinds 

dit schooljaar ook op OBS de Buitenvree. Door de Corona-

maatregelen waarbij u als ouder weinig de school in mag, kan het 

zijn dat u mij nog niet gezien heeft. Dat is erg jammer, maar het is 

even niet anders. 

 

Als intern begeleider op school denk ik mee met de leerkracht als er 

ontwikkelingen zijn rondom een leerling. Deze ontwikkelingen 

hebben o.a. betrekking op de leerstof en hoe een kind zich voelt op 

school. Vaak kan een leerkracht ermee verder en communiceert de 

aanpassingen met de ouder(s). Het kan ook voorkomen dat er 

andere instanties meekijken zoals bijvoorbeeld de logopediste, de 

orthopedagoog of een observant. Bij deze nagesprekken ben ik, 

naast de leerkracht en de ouder(s), als intern begeleider altijd 

aanwezig. Samen stemmen we dan af wat de leerling nodig heeft om 

verder te groeien. Als ouder(s) bent u altijd betrokken. 

Als u met mij in contact wilt komen, kan dat via de leerkracht. Ook 

ben ik direct te benaderen via het mailadres: levers@sg-owsa.nl.  

De inhoud van de mail zal ik met de desbetreffende leerkracht delen 

en daarna contact met u opnemen.  

Rapporten / portfolio’s – oudergesprekken  

Donderdag 18 februari krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 4 hun portfolio mee en de leerlingen van groep 5 

t/m 8 hun rapport mee naar huis. We zien de leerlingen graag met een stevige tas op school.  

De oudergesprekken vinden dit keer digitaal. Hiermee komen wij tegemoet aan een grote wens onder ouders 

om toch de leerkracht(en) te kunnen zien terwijl u met ze spreekt. Wij vinden het ook fijn om u te kunnen 

zien. De oudergesprekken zijn in de week na de voorjaarsvakantie. U ontvangt van de leerkracht een 

uitnodiging en ook de wijze waarop het gesprek zal worden gevoerd. Veelal zal dit zijn via het account dat uw 

kind ook gebruikt tijdens de online-lessen.  

Mochten hier vragen over zijn, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht(en).   

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 
september 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 (digitale) rondleiding. 
Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en (digitale) 

rondleiding kan door een mail te sturen naar ckuper@sg-owsa.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.   

Op deze website is ook de kalender te 

zien.  

Daarnaast maken wij voor ouders 

gebruik van de SchoolApp. Hierop wordt 

groepsinformatie geplaatst.  
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