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Nieuwsbrief 

Nummer 8, donderdag 26 april 2018 

Agenda: 

27 april tot 7 mei  Meivakantie. Dus maandag 7 mei weer naar school. 

7-9 mei Luizencontrole 

8 mei Schoolreis groep 3, 4a en 4b  

10 en 11 mei Hemelvaartvakantie 

21, 22 en 23 mei Pinkstervakantie 

7 juni Nieuwsbrief 9  

 

 

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.  
 

Inval perikelen  

Zoals u wellicht wel hebt meegekregen is het erg moeilijk om invalkrachten te krijgen ter vervanging 
van de eigen “zieke” leerkracht. Dit probleem heeft zeker effect op leerlingen, ouders en 

leerkrachten. Bij langdurige afwezigheid van de eigen leerkracht, zoals in het geval van groep 7, 
waren we o.a. genoodzaakt om deze groep, maar ook groep 1 één dag vrij te geven, veel 

verschillende invalkrachten voor de groep te zetten en ook intern met leerkrachten te schuiven om de 
groep te bezetten. Nadat juf Angelique moest vertrekken, omdat zij al stond ingeroosterd op een 
andere school, hebben wij het invalprobleem zoveel mogelijk zelf opgelost. De kinderen van deze 

groep hadden het immers al genoeg voor de kiezen gehad en het is met wat kunst en vliegwerk 
gelukt en erg goed gegaan. Dat is dan ook de reden waarom we hebben gekozen voor de volgende 

oplossing namelijk: 
Juf Cristel neemt groep 7 op de maandag, dinsdag, donderdagmiddag en vrijdagochtend. 
Juf Janet van der Werf staat op de woensdagochtend en vanaf 1 juni op de donderdagochtend in deze 

groep. Tot 1 juni wordt dit gedaan door juf Milou.  
Juf Eva blijft op de vrijdagmiddag in groep 7. 

Juf Monique Belt gaat naar groep 8 op de maandag en juf Hilda Kroeze werkt extra op de 
dinsdagmiddag. 
Juf Cristel heeft alleen op de donderdagochtend de plusgroep. Dit vinden wij erg vervelend, maar we 

hebben deze keuze gemaakt in het belang van de groep. 
Juf Angelique werkt op de dinsdag in groep 4b en op de donderdag wordt zij ingezet in groep 5 i.p.v. 

Milou. Juf Babs is dan ook aanwezig. 
Bovenstaande is mogelijk gemaakt doordat het team zich verantwoordelijk voelt voor alle leerlingen 
en zeker door de flexibele houding van de leerkrachten van OBS Beukenlaan.  
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Kiva-nieuws 

Meimaand; Kiva- monitor- maand. 

De komende maand wordt voor de tweede keer dit schooljaar de Kiva-monitor weer afgenomen. Het 

vorige meetmoment was in oktober. 

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. 

We laten kinderen deze Kiva-monitor invullen zodat we kunnen kijken hoe het gaat met de 

veiligheidsbeleving van de kinderen en wat de situatie in de klas is met betrekking tot pesten. 

Ook volgen we de veiligheidsbeleving en het welbevinden van alle groepen via het programma Zien; 

de leerkracht vult zelf gegevens in naar aanleiding van eigen observaties van de leerlingen. Verder 

wordt er een sociogram gemaakt in alle groepen. 

De gegevens van de Kiva-monitor en de gegevens van het programma Zien (plus sociogram) worden 

door ons Kiva-team geanalyseerd en besproken. Op deze manier kunnen we tijdig ingrijpen op 

groepsniveau of individueel niveau. De leerkracht krijgt een terugkoppeling, een verslag met 

eventuele handelingsadviezen, en kan vervolgens nog beter inspelen op de sfeer in de klas  middels 

de wekelijkse Kiva-lessen. 

 

Overblijf 
 

Oproep overblijfkracht!!!!!!!!! 

In de vorige nieuwsbrief is een oproep geplaatst voor een overblijfkracht voor de maandag, dinsdag 

en donderdag. Helaas heeft hier niemand op gereageerd. Het zou kunnen dat u drie dagen teveel 
vindt, maar wij zijn ook blij met overblijfkrachten die één of twee dagen kunnen overblijven. Kunt u 

zelf niet, misschien kent u dan iemand anders die hiervoor interesse heeft. De werkzaamheden 
bestaan uit het klaarzetten van de lunch, het toezicht houden tijdens het eten en het buitenspelen, en 
het opruimen van het overblijflokaal. De werktijden zijn van 11.45 u. tot 12.30 u. en hiervoor wordt 

een vrijwilligersbijdrage uitgekeerd.  
 

Indien u interesse heeft of iemand kent die zich hiervoor interesseert, dan kunt u een mail sturen naar 
het volgende mailadres: e.schipper@sooog.nl  
Eva Schipper zal u dan z.s.m. bellen.  

 
Overblijfrekeningen 

De overblijfrekeningen worden maandag na de vakantie meegegeven. 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 

De kinderen die gebruik maken van het overblijven houden zich beter aan de regels en dat is 
natuurlijk fijn om te horen. Toch willen we u vragen om de regels nogmaals met uw kind(eren) te 
bespreken. Het gaat goed, maar kan nog beter.  

 

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.  
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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.  

 
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 die 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.  
 

 
 

Praktisch verkeersexamen groep 7 

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 sturen 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.  

Er heeft zich hiervoor nog niemand opgegeven. Ik wil nogmaals benadrukken dat er geen 

examen plaats zal vinden als er geen ouders zijn die zich opgeven.  

 
Voor alle opa’s en oma’s van onze leerlingen          

Namens het team van OBS Beukenlaan wil ik alle opa’s en oma’s bedanken voor hun inzet en 

betrokkenheid bij de school van hun kleinkind(eren). Wat vinden we dit een mooie ontwikkeling en 
wat zijn de kinderen trots als hun opa of oma meedoet aan bijv. de kooklessen, de technieklessen, 

rijden voor het één of ander of aanwezig zijn tijdens de voorleesdagen. We hopen dat de opa’s en 
oma’s weten hoe belangrijk hun deelname is voor hun kleinkind(eren) en onze leerling(en). DUS: 
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Koningsspelen in Winschoten 

 

 

 

Op vrijdag 20 april hebben leerlingen van onze school deelgenomen aan de 

Koningsspelen. Deze spelen zijn gehouden in het centrum van Winschoten. Het was 

prachtig weer en zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben ervan genoten evenals van het 

ontbijt of de lunch. Er was voldoende te eten en drinken voor iedereen. Dit was echter niet het geval 

tijdens de spelen en ook was er een aantal kinderen die een klein ongelukje hebben gehad, maar 

desalniettemin was het een geslaagde dag. Bovenstaande puntjes worden meegenomen in de 

evaluatie die nog zal plaatsvinden. Wij danken de organisatoren voor dit prachtige evenement.  

Nieuws vanuit de ouderraad. 

Wij willen alle kinderen en ouders heel erg bedanken voor de in inzet tijdens de aardbeienactie. Er 

zijn bijna 1000 bakjes aardbeien verkocht! In de volgende nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte 

van de opbrengst en de aangeschafte materialen voor de kinderen. 

 

Cultuur 

De groepen 1 t/m 4 zijn naar De Klinker geweest. 

Ze hebben een voorstelling bijgewoond van het Winschoter schooltheater. 

Het was een leuke en spannende voorstelling 

 

De groepen 5 t/m 7 gaan dinsdag 19 juni naar De Klinker en de groepen 8 gaan dinsdag 5 juni naar 

De Klinker. 

Zij hebben dan een Klinkerdag. De leerlingen komen een dagdeel en krijgen een interactief 

programma voorgeschoteld. Een rondleiding achter de schermen, een korte theatervoorstelling en De 

Klinkershow.  

De Klinkershow is een theaterspel waarin verschillende klassen tegen elkaar strijden om de titel 

‘Klinkerschool van het jaar’. In de Klinkershow leert een Theaterprofessor de leerlingen alle ins en 

outs van het theater en krijgt een deel van de leerlingen de kans op zelf op het podium te staan. 
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Ouderpanelgesprek  

 

 

 

Op 5 juni willen we graag 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. U kunt vanaf 24 mei een telefoontje van de groepsleerkracht (tot groep 8) 

verwachten met de vraag of u zou willen deelnemen. Uit alle groepen worden twee ouders gevraagd. 

De avond start om 19.30 u. en zal rond 21.00 u. worden afgerond. Natuurlijk wordt u ontvangen met 

een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.  

 

NSA. 

Na de meivakantie krijgt u een mail met een rooster van de tijden en alle sporten die voor de 

kinderen na schooltijd worden georganiseerd. De vakleerkracht heeft aangegeven dat hij het erg 

jammer vindt dat er bij mooi weer minder kinderen komen dan bij slecht weer. Samen buiten spelen 

en sporten is zeker een mogelijkheid bij mooi weer.  

 

Zie ook de poster: woensdagmiddag activiteit, onderaan deze nieuwsbrief 

 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne 
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