
 

 Nieuwsbrief: OBS Beukenlaan 2017-2018 

  

 

Nieuwsbrief 

Nummer 7, vrijdag 30 maart 2018 

Agenda: 

30 maart  Nieuwsbrief 7 gaat mee 

30 maart tot 9 april Aardbeien actie OR 

2 april Pasen 

5 april Theoretische verkeerstoets (groep 7) 

17, 18 en 19 april Centrale eindtoets groep 8 

20 april Koningsspelen 

24 april Schoolreis groep 1 en 2 

25 april Koffieochtend voor ouders van de peuterspeelzaal. 

26 april Nieuwsbrief 8 

27 april t/m/ 7 mei  Meivakantie 

 

 

Teamscholing 

Maandagmiddag 25 juni staat in het teken van collegiale consultatie, leerkrachten kunnen dan een les 

volgen bij een collega van een andere school binnen de stichting. 

Op donderdag 12 juli houden we onze jaarlijkse organisatievergadering. 
Op bovengenoemde dag en dagdelen zijn alle leerlingen vrij.  
 

KiVa-nieuws 

KiVa-monitor goedgekeurd door de Onderwijsinspectie 

Goed nieuws ! De Onderwijsinspectie heeft de KiVa-monitor onlangs goedgekeurd ! Met het gebruik 

van de KiVa-monitor voldoe je als school dus aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid 

onder de leerlingen te monitoren. 

Scholen zijn sinds 2015 wettelijk verplicht om de sociale veiligheid onder leerlingen te monitoren 

door middel van een gevalideerde leerling- vragenlijst. De Onderwijsinspectie gaat vanaf schooljaar 

2017-2018 controleren of scholen aan de Wet Sociale Veiligheid voldoen. Deze controle vindt plaats 

op basis van de monitor die de school jaarlijks moet afnemen. Onze school neemt de Kiva-monitor al 

twee jaar af.   

Op onze school vullen leerlingen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in. De vragen gaan onder 

meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. 

Groepsleerkrachten krijgen vervolgens een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen. Met het 

groepsrapport krijgen zij een helder beeld van hoe hun groep in elkaar steekt, zodat zij hun handelen 

daarop kunnen aanpassen.  

Verder levert KiVa een rapport op schoolniveau. In dit schoolrapport worden de trends en 

ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd.  
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Zowel het groepsrapport als het rapport op schoolniveau worden besproken door het Kiva team op 

onze school . Na aanleiding van de rapporten bekijkt het Kiva team waar we de komende periode aan 

moeten werken; schoolbreed en/of in een bepaalde groep en/of met specifieke kinderen. 
 

Overblijf 
 

Oproep overblijfkracht!!!!!!!!! 

Natasja Buiter stopt wegens persoonlijke omstandigheden als overblijfkracht. Wij bedanken haar 

voor haar inzet en betrokkenheid bij de school en de overblijfkinderen. Met ingang van april zijn wij 

op zoek naar een overblijfkracht voor de maandag, dinsdag en donderdag. De werkzaamheden 

bestaan uit het klaarzetten van de lunch, het toezicht houden tijdens het eten en het buitenspelen, en 

het opruimen van het overblijflokaal. U werkt van 11.45 u. tot 12.30 u. en krijgt hiervoor een 

vrijwilligers bijdrage.  

 

Indien u interesse heeft kunt u een mail sturen naar het volgende mailadres: e.schipper@sooog.nl  

Eva Schipper zal u dan z.s.m. bellen.  

 

Overblijfrekeningen 

Vandaag krijgen de leerlingen die overblijven de rekening mee. Indien u vragen en/of opmerkingen 

heeft over deze rekening dan kunt u contact opnemen via de mail met Lotte Schipper. Haar mailadres 

is: lotteschipper@live.nl  

Overblijfregels 

Van alle leerlingen die overblijven wordt verwacht dat zij de overblijfkrachten met respect 

behandelen en dat zij zich houden aan de school- en pleinregels om het overblijven plezierig te laten 

verlopen. Bij overschrijding van de regels en respectloos gedrag worden de leerkracht en de ouders 

op de hoogte gebracht van het incident. Overblijvers die zich bij herhaling niet aan de regels houden 

wordt het overblijven ontzegd. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u zowel telefonisch als 

schriftelijk bericht.  De regels worden middels een poster voor alle leerlingen zichtbaar opgehangen 

in de overblijfruimtes en door de leerkracht besproken. De overblijfkrachten zullen deze regels 

regelmatig onder de aandacht van de overblijvers brengen. De regels zijn:  

 Overblijfregels We respecteren elkaar. We respecteren de regels die worden gebruikt door de 

overblijfkrachten.  

De algemene regels zijn:  

 We luisteren naar de overblijfkrachten.  

 We doen wat de overblijfkrachten van ons vragen. 

 Als er ruzie is dan praten we het uit.  

 Lukt dit niet dan melden we dat bij de overblijfkracht.  

De regels tijdens het eten:  

 We nemen gezonde voeding mee. 

 We trakteren niet tijdens het overblijven, maar doen dit in de klas.  

 We eten gezamenlijk. 

 We blijven op onze stoel en eten rustig onze lunch.  

 We ruimen netjes alles op.  

De regels voor het buitenspelen: 

 We spelen alleen op het eigen plein. 

 We spelen samen en ruimen ook samen op. 

 We blijven op het schoolplein.  
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Bij respectloos gedrag (schreeuwen, brutaal zijn, niet luisteren) worden de volgende stappen 

gehanteerd:  

Stap 1: Waarschuwing door de overblijfkracht.  

Stap 2: Gesprek met de overblijfkracht. Leerkracht wordt geïnformeerd en stuurt een 

waarschuwingsmail naar de ouders. Ouders gaan in gesprek met hun kind. 

Stap 3: Schorsing. Leerkracht en schoolcoördinator worden geïnformeerd. De schoolcoördinator 

neemt contact op met de ouders. De periode van schorsing is afhankelijk van het gebeuren.  

 

  

Wij hopen natuurlijk dat we het samen voor elkaar krijgen 

dat bovenstaande regels niet te hoeven worden gehanteerd.  

 

 

                      

 

                                   

                                           Zodat iedereen denkt: 

 

Leerlingenraad 

Op 23 maart is de leerlingenraad weer bijeen geweest om te vergaderen. De leerlingen van de raad 

hebben nagedacht over een nog veiligere omgeving voor alle kinderen van de school, omdat uit de 

KiVa vragenlijsten is geconstateerd dat dit voor sommige kinderen nog beter moet. Als 

aandachtspunten zijn genoemd dat: 

- de omgeving bij de tafeltennistafels bedoeld is om te tafeltennissen en dat daar niet kan 

worden gevoetbald en dat er op wel heel veel plekken wordt gevoetbald, zodat er voor 

andere bezigheden te weinig ruimte is.  

- er bepaalde hoekjes op het plein zijn waar pleindienst geen goed zicht op heeft. 

Pleindienst zal op bovenstaande punten letten. 

- kinderen van thuis harde ballen meenemen en dat niet iedereen dit fijn vindt. Pleindienst 

zal ook daar op letten en ook ouders zouden hun kinderen hierop kunnen wijzen.  
Overige punten: 

- meester Bruny iets moet krijgen van de leerlingenraad. Dit wordt geregeld. 

- er meer tijd moet zijn voor de korte pauze om te eten, 5 min. is te weinig volgens de raad. 

Dit wordt besproken in het team. 

- er door de meesters en de juffen voldoende tijd wordt besteed aan de activiteiten van de 

leden van de leerlingenraad in de groep.  

- er wordt gezocht naar een ludieke manier om afscheid te nemen van OBS Beukenlaan 

voor groep 8.   

De volgende vergadering is op 25 mei.  

 

De MR 

De verkiezingen zijn afgerond en de stemmen geteld. Van de drie ouders die zich hadden opgegeven 

zijn Mark Hensema en Nathalie Berends door ouders van OBS Beukenlaan gekozen. Wij 

verwelkomen beiden als nieuwe leden van de Medezeggenschapsraad. Tevens bedanken wij Berteld 

Ruiter voor zijn opgave.  
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Koningsspelen in Winschoten 

 

Vrijdag 20 April 2018! 

 

 

Op vrijdag 20 april nemen wij deel aan de Koningsspelen 2018. Deze spelen worden gehouden in het 

centrum van Winschoten en zijn georganiseerd door het Huis voor de Sport Groningen en wordt 

uitgevoerd door sportcoaches Patrick Doddema en Sven van Delden. Als het weer meewerkt kunnen 

onze leerlingen van de groepen 3 t/m 8 genieten van een mooi evenement, dat met veel enthousiasme 

is opgezet.  De uitvoering van dit evenement zal plaatsvinden op: vrijdag 20 april 2018 tussen 

10:00 uur ’s ochtends en 12:30 uur ’s middags. Voor onze groepen 1 en 2 worden op het eigen 

schoolplein spelletjes georganiseerd.  

Uiteraard kost het de nodige mankracht om dit festijn in goede banen te leiden. De organisatie vraagt 

daarom ouders die kunnen ondersteunen bij het klaarzetten en de uitvoering van deze sportdag. U 

kunt zich hiervoor opgeven bij e.schipper@sooog.nl onder vermelding van uw naam en uw 06 

nummer, zodat voorafgaand aan het evenement een groepsapp kan worden geopend voor een snelle 

communicatie. Als u zich hiervoor opgeeft krijgt u meer informatie hierover.  

Nieuws vanuit de ouderraad. 

We hebben deze komende maand een actie voor onze school! We gaan 

heerlijke aardbeien verkopen van Meinardi. 

Aan het begin van deze maand hebben alle kinderen kunnen aangeven 

waarvoor ze het actie geld zouden willen gaan gebruiken. Uit deze 

ideeënronden met de kinderen zijn erg leuke dingen naar voren gekomen, 

o.a. extra springtouwen, stelten, ballen, elastieken, tafeltennisbatjes, 

knikkerpotjes in tegels, een voetbaldoel voor bij de kleuters, leesboeken en 

nog veel meer! We kiezen samen één of meerder goede ideeën, afhankelijk 

van de opbrengst, dat we dan ook werkelijk op onze school gaan realiseren. 

 

We willen daarom iedereen vragen om zoveel mogelijk aardbeien te gaan verkopen.  

De kinderen hebben een verkooplijst meegekregen. Deze lijst en het geld moeten uiterlijk 9 april 

ingeleverd worden bij de leerkracht. Op 25 april kunnen de aardbeien afgehaald worden in school 

tussen 11.45 uur en 12.15 uur. 

Praktisch verkeersexamen 

Het praktisch verkeersexamen in Oldambt dat in Winschoten zal worden gereden wordt gehouden op 

vrijdag 25 mei. Het examen kan alleen doorgaan bij voldoende aanmelding van scholen en bij 

voldoende opgave van ouders die tijdens dit examen willen helpen. U kunt zich opgeven als 

hulpouder door een mail te steuren naar: e.schipper@sooog.nl. De school zal de aanmeldingen 

vervolgens doorsturen naar Veilig Verkeer Nederland, Steunpunt Noord. Alleen de leerlingen van 

groep 7 nemen deel aan dit examen. Voor dit examen is een fiets nodig die aan alle eisen voldoet. Op 
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5 april wordt het theoretisch gedeelte van dit examen afgenomen. Denkt u eraan dat leerlingen thuis 

kunnen oefenen? 

 

Naschoolse sport activiteiten 

Naschoolse activiteiten voor OBS Beukenlaan en OBS Heiligerlee in de gymzaal Beukenlaan!  

Donderdag 5 april Voetbal  

Donderdag 12 april Chagrijnenspel  

Donderdag 19 april Hindernisslagbal  

Donderdag 26 april Acrogym  

  

Groep 1 t/m 4 van 15.15 uur tot 16.15 uur  

Groep 5 t/m 8 van 16.15 uur tot 17.15 uur  

Kom gewoon langs! Je hoeft je niet aan te melden.  

Deelname is gratis.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark Vissers. m.vissers@hotmail.nl of 

0620919381 

 

Het ambitieplan 

In een eerder bericht heb ik u laten weten dat OBS Beukenlaan een ambitieplan heeft geschreven om 

extra tijd te krijgen om te werken aan school- en onderwijsontwikkeling. We gaan weer aan de slag 

met "betekenisvol" rekenen, met ICT- onderwijs, cultuuronderwijs en met het ontwikkelen van een 

schoolvisie, gericht op de 21ste -eeuwse vaardigheden. We zijn het er allemaal over eens dat we 

“goed” onderwijs willen geven, maar wat is goed onderwijs en wat past bij onze leerlingen? Dat is de 

moeite van het onderzoeken wel waard.  

Het is nu eind maart en tijd om u te laten weten hoe het ervoor staat, wat betreft de verschillende 

onderdelen van het ambitieplan. Om het geheel overzichtelijk te houden kunt u per onderdeel lezen 

wat er al is gedaan. 

"Betekenisvol" rekenen 

Er zijn (en worden nog) in een aantal groepen klassenobservaties uitgevoerd door bureau 

meesterschap. Op deze manier krijgen we inzicht in de veranderingen t.a.v. het rekenen. Wat gaat er 

goed en wat kunnen we nog verbeteren is een vraag die zo kan worden beantwoord.  

Voor alle groepen wordt rekenmateriaal aangeschaft ter ondersteuning van de instructie van de juf of 

meester en voor leerlingen om mee te werken. Materialen zorgen voor meer rekenbegrip bij 

leerlingen. Ook wordt er gezorgd voor een leerrijke rekenomgeving door rekenposters aan de muur 

te hangen met bepaalde rekenstrategieën.  

De lessen worden door alle leerkrachten verrijkt met materialen, zo worden o.a. de tafels aangeleerd 

met een paar sokken ( tafel van 2 ), wordt er door leerlingen gemeten en gewogen.  

Cultuuronderwijs 

We zijn op verschillende gebieden bezig met het ontwikkelen van het cultuuronderwijs.  

We hebben een studiedag gehad over het gebruik van nieuwe media (computergebruik)  in de klas. 

We gaan nu aan de slag met het ontwikkelen van een leerlijn en kijken hoe we nieuwe media kunnen 

inzetten. Schoolstudio zorgt voor een stuk begeleiding in de praktijk (zie: ICT onderwijs).Volgend 
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schooljaar gaan we ons ook verdiepen in het muziekonderwijs. Dit doen wij in samenwerking met 

cultuurhuis De Klinker. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen hiervan.  

Momenteel wordt er ook gekeken naar een nieuwe methode voor drama en beeldende kunst.  

ICT onderwijs en de 21ste - eeuwse vaardigheden 

Op schoolniveau zijn we aan het onderzoeken hoe wij ICT in willen zetten tijdens de lessen. Er 

wordt gewerkt richting een visie op dit onderdeel, dat wat wij als school belangrijk vinden voor onze 

leerlingen tijdens de lessen, maar ook wat betreft de ICT vaardigheden ( bijv.: hoe maak je een 

PowerPoint of een filmpje, hoe kun je programmeren). Om te komen tot een visie op ICT gebruiken 

we wetenschappelijke onderzoeken en bespreken we teambreed de mogelijkheden en onze wensen 

om te zorgen voor een effectieve inzet van ICT. Langzamerhand wordt duidelijk wie, wat, waar en 

hoe.  

 
 

 

Ouderpanelgesprek  

 

 

 

Begin juni willen we graag weer met een aantal ouders om de tafel om in gesprek te gaan over het 

onderwerp ICT- onderwijs en de 21ste - eeuwse vaardigheden. Wij zijn heel erg nieuwsgierig hoe 

ouders aankijken tegen het gebruik van diverse ICT- middelen in de verschillende groepen. In dit 

gesprek gaat het ook om het wie, wat, waar en hoe. De input die wij van ouders krijgen wordt 

besproken in het team.   


