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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.  

 

Koningsspelen  
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen op onze school. 
Vanzelfsprekend zal dit er, vanwege Corona, anders 
uit komen te zien dan andere jaren. Toch zijn we blij 
dat we een vorm hebben gevonden om er een leuke 
ochtend van te maken.  
Wij danken de AC voor hun hulp bij deze organisatie.  

Verdere informatie kunnen ouders via de mail 
verwachten. 
 
Kleuters van groep 1 komen vrijdag 23 april naar 
school en zijn woensdag 21 april vrij. Dit staat ook in 
de kalender op onze website.   

 

 

 

Inventarisatie GVO / HVO  
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun 
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en 
levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de 
verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal. 

Binnen onze school bieden wij, vanaf groep 5, godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) 

aan. GVO en HVO laat kinderen kennis maken met religie of levensbeschouwing van uw keuze. Het zijn 

vrijwillige vakken die door speciaal opgeleide vakdocenten worden gegeven. Meer informatie kunt u vinden op 

www.vormingsonderwijs.nl.  

 

De afgelopen jaren werden deze lessen gegeven door juf Frieda. Juf Frieda is helaas gestopt met werken en zij 

gaat genieten van meer vrije tijd! We wensen juf Frieda een hele fijne tijd thuis en hopelijk tot ziens!  

 

Vandaag kunnen alle ouders van de huidige groepen 4 t/m 7 een mail verwachten met extra informatie over de 

opgave voor deze lessen in het nieuwe schooljaar. Opgave kan door deze te beantwoorden voor vrijdag 16 

april 2021.  

mailto:directie@obsbuitenvree.nl
http://www.vormingsonderwijs.nl/


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 
december 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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