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Nieuwsbrief 

2e jaargang  nr.2 donderdag 12 oktober 2017 

Agenda: 

13 oktober Verjaardag van juf Marloes groep 8a 

13 oktober Afsluiting Kinderboekenweek en boekenmarkt 

18 oktober Verjaardag van juf Babs groep 5 

18 oktober Kijkavond voor alle groepen 

23 t/m 30 oktober Herfstvakantie 

30 oktober Luizencontrole 

3 november  Halloween op school 

6 november Adrillen. Alle leerlingen zijn ’s middags vrij 

8 november Nationaal schoolontbijt 

10 november Sint Maarten op school 

16 november Nieuwsbrief 3  

 

Kiva  Nieuws   

 

 

 

 

De eerste schoolweken in het nieuwe schooljaar 2017/2018 zijn achter de rug en ook de “Gouden 

weken” zijn afgesloten met een mooie foto van alle kinderen op het schoolplein. In deze eerste 

weken van het nieuwe schooljaar hebben de kinderen samen met de leerkracht regels opgesteld die 

het komende schooljaar gelden in de groep. Gedurende het komende schooljaar zullen de leerkracht 

maar ook de kinderen elkaar aan deze regels  herinneren en er zo nodig op wijzen.  

Kiva is een programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en richt zich op 

positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen Kiva ligt de nadruk op 

de groep als geheel. Het motto van Kiva luidt dan ook :“Samen maken we er een fijne school van!”  

Elke maandagmiddag staat in alle groepen een Kiva les op het programma. Uiteraard beperkt Kiva 

zich niet tot de wekelijkse les op maandag. “Kiva zijn en doen we alle dagen van de week “! Zowel 

in de onderbouw (groep 1-4) als in de bovenbouw (groep 5-8) werken we met Kiva vanuit 10 

thema’s. De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het eerst thema. Het eerste thema in de 

onderbouw is : “Wie zijn wij”. Met als Kiva regel: “We willen samen een groep zijn want dat is 

fijn”. Het eerste thema in de bovenbouw is : “Iedereen verdient respect” . Met dezelfde zin als Kiva 

regel. Aan elk thema is een Kiva- regel verbonden. Dit is de centrale boodschap van dat thema. De 

regels samen vormen de gedragsregels die ervoor zorgen dat onze school een fijne school is. 
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Kiva monitoring. 

De afgelopen twee jaar hebben we de veiligheidsbeleving van onze kinderen ( vanaf groep 5 ) in 

kaart gebracht middels de Kiva monitor. In de maanden oktober en  mei vullen de  kinderen vanaf 

groep 5 de vragenlijst van de Kiva-monitor in. De kinderen vullen de vragenlijsten digitaal, 

individueel in. Binnenkort start dus de eerste meting voor het nieuwe schooljaar. 

Nascholing 

Binnenkort zal het gehele team van onze school een lezing bijwonen van dhr. Freek Veldhausz.  

Het thema is sociale veiligheid en pesten. 

Leuk om te weten! 

Kiva wordt in Nederland door steeds meer basisscholen ingezet om de sociale veiligheid te 

bevorderen. Soms zelfs in samenwerking met sportverenigingen in de schoolomgeving 
 

Weerbaarheidstraining 

Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan de weerbaarheidstraining, 

Rots en water (voorheen Respons). De training wordt gegeven door 

René Beertema van Budocentrum Chikara. 

Doel van deze training is o.a. om kinderen bewust te maken van hun 

eigen houding en gedrag en het zelf oplossend vermogen bij conflicten 

te vergroten. Pestgedrag en respect voor elkaar zijn belangrijke thema’s.  

De weerbaarheidstraining bestaat uit 10 lessen die onder schooltijd 

worden gegeven aan de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8. We 

starten de training in de eerste week na de herfstvakantie met een uitleg 

van de trainer in de groep, hij zal samen met de kinderen inventariseren 

waar ze tijdens de training aan willen werken en dit na afloop ook met de groep evalueren. Daarna 

zullen de lessen plaatsvinden op iedere donderdag. De laatste les mag door ouders worden 

bijgewoond, maar daar krijgt u t.z.t. een uitnodiging voor. 

 

Kijkavond 

Op woensdagavond a.s. houden wij onze jaarlijkse kijkavond. Alle leerlingen hebben ondertussen de 

uitnodiging en het informatieboekje vanuit de groep meegekregen. Voor u en de kinderen staat iets te 

eten en te drinken klaar in de centrale hal. We hopen op een grote opkomst. 

 

Ambitieplan 

Een schoolorganisatie wordt beïnvloed door een steeds veranderende maatschappij. De maatschappij 

verandert snel en dit heeft gevolgen voor het onderwijs aan onze leerlingen. Wij zijn ons ervan 

bewust dat wij leerlingen een basis meegeven voor het latere functioneren in de maatschappij. De 

arbeidsmarkt van de toekomst zal er anders uitzien dan de arbeidsmarkt van nu. Leerlingen hebben in 

de toekomst andere vaardigheden nodig om een plekje te vinden op deze arbeidsmarkt. Verandert de 

maatschappij, dan moet een schoolorganisatie mee veranderen. Op dit moment wordt veel gesproken 

over 21ste -eeuwse vaardigheden, zoals o.a. vaardig zijn in het oplossen van problemen, 

samenwerken, communiceren, omgang met elkaar en ICT.  

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 
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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 voorwerk wordt gedaan door het ambitieteam bestaande uit: Janet van der Werf, Cristel Prins, 

Karin Hovius en Eva Schipper. Om onze ambitie ten aanzien van genoemde onderwerpen tot een 

succes te maken zullen natuurlijk ook de overige teamleden nauw betrokken worden bij het borgen 

van ontwikkelingen die al in gang zijn gezet en bij het ontwikkelen van nieuwe onderdelen. Middels 

nieuwsbrieven worden ook ouders op de hoogte gebracht van de 

stand van zaken.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De schoolroute 

De school wil alle ouders er nogmaals op attenderen dat er gebruik moet worden gemaakt van 

onze schoolroute. 

Om ongelukken te voorkomen bij het brengen en halen van de uw kind(eren) is, in overleg met 

de gemeente bepaald dat wij gebruik maken van een schoolroute. De schoolroute gaat uit van 

eenrichtingsverkeer. De route wordt aangegeven met borden die zijn geplaatst door de 

gemeente en gaat als volgt: Verkeer vanaf de Acacialaan wordt “tegen de wijzers van de klok 

in” geleid via de Lijsterbeslaan, Kastanjelaan en de Beukenlaan.  

Op drie locaties zijn borden “schoolroute” geplaatst. Wij verwachten van ouders die per auto 

komen dat zij deze route volgen. Hierdoor zal de situatie bij onze school minder chaotisch en 

dus veiliger voor u en andermans kinderen verlopen. 

De heer Henk Cannegieter (buurtagent) en Ruurdjan Bakker (gemeenteambtenaar: veiligheid) staan 

met regelmaat op het kruispunt Beukenlaan / Lijsterbeslaan om weggebruikers te attenderen op de 

schoolroute. Zij zijn wederom tot de conclusie gekomen dat niet alle ouders gebruik maken van deze 

aanbevolen schoolroute.  

Samen willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen veilig naar school kunnen worden gebracht en 

weer veilig kunnen worden opgehaald. Het zou mooi zijn als we kunnen komen tot 100 % gebruik 

van de schoolroute. Het gaat ten slotte om de veiligheid van onze leerlingen en uw kind(eren). 
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Schoolfruit 

 

 

 

En weer zijn we ingeloot. Dat betekent dat onze school weer deelneemt aan het EU-Schoolfruit en 

groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van 

voldoende groenten en fruit. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! De kinderen krijgen op 

drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt 

tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 46 (13 t/m 17 

november 2017) en het project loopt t/m week 16 (16 t/m 20 april). Samen fruit eten doen we op 

dinsdag, woensdag en donderdag. U hoeft uw kind/kinderen dan alleen maar drinken mee te geven. 

De MR 

Meepraten op en over school? Dat kan in de MR! 

Wat is een MR? 

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen moet elk schoolbestuur een 

medezeggenschapsraad (MR) instellen. 

Deze MR heeft een zogenaamde ouder- en personeelsgeleding. 

Op OBS Beukenlaan bestaat de MR momenteel uit vier ouders en drie personeelsleden 

(leerkrachten). 

Wat doet de MR?  

Medezeggenschap is mee besturen en adviseren. 

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Als ouder en leerkracht krijg je als lid 

van de MR de mogelijkheid om mee te praten over alles wat in en om de school gebeurt. 

De MR heeft twee rechten: 

 Het instemmingsrecht dat onder meer de inhoud van de schoolgids en het schoolreglement 

betreft. 

 Het adviesrecht dat onder meer de vakantieregeling, de wijziging van het lesrooster en het 

onderhoud van het gebouw betreft. 

De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn altijd ’s avonds. 

Vacatures 

Aan het eind van dit schooljaar stoppen zowel Annet de Rooy als Regine van den Akker als ouderlid 

van de MR omdat hun jongste kinderen dan de school verlaten. 

Dit betekent dat er twee vacatures in de oudergeleding van de MR ontstaan. Hiervoor worden twee 

enthousiaste ouders gezocht. 

Bent u als ouder betrokken bij alles wat er op OBS Beukenlaan gebeurt en wilt u hierover 

meepraten en mee beslissen, dan bent u wellicht de ouder die wij zoeken! 

Procedure 

In de loop van dit schooljaar wordt een verkiezingsprocedure opgestart. Geïnteresseerde ouders 

kunnen zich dan aanmelden. 

Als zich meer dan twee ouders aanmelden dan worden er verkiezingen gehouden. 

De ouders van de leerlingen van OBS Beukenlaan kiezen dan de ouders die deel gaan uitmaken van 

de oudergeleding van de MR. 
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Als u geïnteresseerd bent, houdt u dan de nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie. Het is een 

interessante manier om betrokken te zijn bij de school van uw kinderen. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in deze vacatures, dan kunt u zich wenden tot de leden 

van de MR. 

 

100-dagen-(voor)lezen 

Op de eerste dag van de herfstvakantie, zaterdag 21 oktober, start weer onze leesbevorderingsactie 

“100-dagen-lezen”. Middels deze actie willen we u en uw kinderen stimuleren ook thuis te (blijven) 

(voor)lezen. Voor de herfstvakantie krijgen alle kinderen het formulier mee naar huis waarop de 

datums waarop minimaal een kwartier is (voor)gelezen moeten worden genoteerd. Hang dit 

formulier dus direct ergens op, zodat het niet kwijtraakt. De actie loopt af op maandag 29 januari. 

Het formulier moet op die dag worden ingeleverd (noteer het in uw agenda!). Alle kinderen die meer 

dan 50 keer hebben gelezen krijgen dan een prachtige “100-dagen-lezen medaille”. Voor de medaille 

wordt een eigen bijdrage van 1 euro gevraagd. We hopen dat alle kinderen en ouders mee zullen 

doen, de komende gezellige herfst- en wintermaanden. 

 

Beweegcentrum Junior Winschoten 

Via deze nieuwsbrief willen wij u laten weten dat er wekelijks een 

kinderfysiotherapeut of -ergotherapeut op OBS Beukenlaan langskomt. Een 

kinderfysiotherapeut of -ergotherapeut is gespecialiseerd in het  

onderzoeken & behandelen van kinderen van 0-18 jaar, gericht op fijne- en of 

grove motoriek. 

Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben met knippen, schrijven, veters strikken (fijne motoriek) 

en/of bv. springen, gooien, vangen, evenwichtsactiviteiten (grove motoriek), angst en/of pijnklachten 

hebben tijdens het bewegen, conditieproblemen en/of overgewicht, orthopedische problemen (bv. 

verzwikking van de enkel, gebroken arm). Deze problemen kunnen door het kind zelf, door u als 

ouder(s)/verzorger(s) of een leerkracht worden gesignaleerd. U kunt hiervoor direct contact met ons 

zoeken of bij de IB-er een aanmeldformulier halen. De intake vindt altijd plaats op de praktijk. 

De kinderfysiotherapeut kijkt samen met uw zoon/dochter, ouder(s)/verzorger(s) en eventueel 

leerkracht naar de hulpvraag om het kind weer beter te laten functioneren.  

 

Vanuit de basisverzekering worden 18 behandelingen per jaar vergoed per diagnose. Met een 

aanvullende verzekering is het mogelijk om meer behandelingen vergoed te krijgen. 

 

Mochten er vragen zijn dan kunt u contact zoeken via onderstaande gegevens. 

   

 

 

Beweegcentrum Junior 

Jachtlaan 21 | 9675 EM | Winschoten | 0597-413333 

mariette@bc-winschoten.nl / margriet@bc-winschoten.nl /  

marleen@bc-winschoten.nl     

 

mailto:mariette@bc-winschoten.nl
mailto:margriet@bc-winschoten.nl
mailto:marleen@bc-winschoten.nl
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Onderdeel van 

Beweegcentrum Winschoten 

Nassaustraat 17 | 9675 EM | Winschoten | 0597-413333 

info@bc-winschoten.nl 

www.bc-winschoten.nl 

 

 

De Schoolfotograaf 

 
 

 

Op donderdag 8 februari is het weer zover, de schoolfotograaf komt langs om van iedereen een mooi 

plaatje te schieten. Een mooie herinnering aan de schooltijd van uw kind. Nieuw is de groepsfoto die 

dit schooljaar met een bijzondere achtergrond wordt geleverd. Noteert u deze datum vast in uw 

agenda en vergeet niet dat ook broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten op de foto 

mogen.  

 

Boekenmarkt op OBS Beukenlaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 13 oktober wordt op OBS Beukenlaan de Kinderboekenweek afgesloten 

met een boekenmarkt in de overblijfruimte.  

De boeken kosten €1,00 per stuk of twee voor €1,00. Zorg voor gepast geld want er 

zijn alleen niet de hele tijd verkopers aanwezig: u kunt afrekenen door het bedrag in de 

daarvoor bestemde pot te stoppen.  

De boekenmarkt start vrijdag 13 oktober om 8.15u. en eindigt om 12.30u. De 

opbrengst is bestemd voor nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken en kopen, want (voor)lezen is 

leuk. 

http://www.bc-winschoten.nl/
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Activiteit van de OR op 3 november 

 

Halloween 
 

 

 

 

 

 

 

Het schooljaar is alweer een tijdje geleden begonnen, ook de OR is alweer bij elkaar geweest om alle 

activiteiten voor dit jaar te bespreken.  

Heel binnenkort is al onze eerste activiteit: op vrijdag 3 november hebben we weer een 

Halloweentocht. Een spannende speurtocht met spelletjes en griezelige zaken. De activiteit is 

bedoeld voor het hele gezin. Het is een klein beetje eng, maar vooral erg leuk.  

Het is natuurlijk leuk als iedereen verkleed komt. Dit keer hebben we ook een prijsje voor degene 

met de leukste en griezeligste outfit. 

Als het goed is heeft u deze week hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Mocht dit niet het geval 

zijn, dan heeft de juf of meester er vast nog wel één. De strookjes moeten voor 18 oktober weer 

worden ingeleverd.  

We hopen dat iedereen mee komt griezelen. 

Tot 3 november ! 

Groetjes, 

De OR 
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