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De eerste schoolweken  
De eerste schoolweken zitten er weer op. Voor leerkrachten, ouders en de kinderen was het alweer 

snel gewoon om naar school te gaan. Kinderen  hebben in de gouden weken veel spelletjes gedaan 

om elkaar en de meester of juf beter te leren kennen. Ook zijn in deze weken zowel de school- en de 

pleinregels besproken en de groepsregels samen met de kinderen opgesteld. Dit maakt het voor 

iedereen duidelijk wat er wordt verwacht.  

De eerste weken stonden eveneens in het teken van een aantal vernieuwingen. De kinderen en de 

leerkrachten vanaf groep 5 moesten voor het eerst werken met een Chromebook. Dit heeft geen 

problemen opgeleverd. De voorwaarden waren goed en iedereen werkt er nu mee alsof het niet 

anders is geweest. Wij zijn evenals de kinderen enthousiast over het gebruik en hopen dat uw kind 

ook met enthousiaste verhalen thuiskomt.  

In deze nieuwsbrief blikken we terug op deze eerste schoolweken, kijken we vooruit naar de eerst 

komende weken en vindt u informatie over andere zaken, zoals: de verkeerssituatie rondom de 

school ‘Zpannend Zernike’ en de extra vrije dagen voor leerlingen i.v.m. teamscholing.  

 

Teamscholing 
Tien oktober gaan wij aan de slag met een Visie- Missie traject onder begeleiding van Natuurlijk 

leren. Samen gaan we de stip op de horizon bepalen en de weg ernaartoe uitstippelen. Wij gaan aan 

de slag met de vraag: Wat vinden wij als team van OBS Beukenlaan belangrijk voor onze leerlingen 

en uw kind(eren)? Doordat we ook aan de slag gaan met het opzetten van een Integraal Kind 

Centrum zullen ook de collega’s van de opvang en de Peuterspeelzaal hierbij aanwezig zijn.  

Alle leerlingen zijn dan vrij. 
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5 oktober Dag van de leerkracht 

10 oktober  Teamscholing: alle leerlingen zijn vrij 

12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

17 oktober Jaarlijkse kijkavond 

19 oktober Verjaardag van juf Babs 

20 tot 29 oktober Herfstvakantie 

29 oktober Luizencontrole 
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De voortzetting van dit traject zal plaatsvinden op 12 november 

Op 6 november heeft Stichting SOOOG een inspiratie dag georganiseerd in de klinker. Alle 

medewerkers van de stichting zijn hiervoor uitgenodigd. Dit betekent dat de kinderen ook op 6 

november allemaal vrij zijn.  

 

Op 5 november zijn de leerlingen alleen de middag vrij i.v.m. de Allerheiligenmarkt in Winschoten. 

 

Nog even alles op een rijtje: 

Woensdag 10 oktober Teamscholing Alle leerlingen  vrij 

Maandagmiddag 5 november Allerheiligenmarkt Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 6 november Inspiratie dag  Alle leerlingen vrij 

Woensdag 12 november Teamscholing Alle leerlingen vrij 

 

Kijkavond 

Op woensdagavond 17 oktober houden wij onze jaarlijkse kijkavond. Vanaf 18.00 u. tot 19.30 u. 

bent u van harte welkom om de groep(en) van uw kind(eren) te bezoeken. Alle leerlingen krijgen van 

de groepsleerkracht de uitnodiging en het informatieboekje vanuit de groep volgende week mee. 

Voor u en de kinderen staat iets te eten en te drinken klaar in de centrale hal. We hopen op een grote 

opkomst.  

 

Gevonden voorwerpen 

Op onze kijkavond staat er op het podium een kist met gevonden voorwerpen van de kinderen. 

Indien u iets kwijt bent kunt u het deze avond weer meenemen. Na de kijkavond gaan de spullen naar 

de kledingcontainer of in de prullenbak.  

 
 

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 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 en 

grootouders  die per auto komen dat zij deze route volgen. Hierdoor zal de situatie bij onze 

school minder chaotisch en dus veiliger voor uw en andermans kinderen verlopen.  
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Ondanks bovenstaande schoolroute blijft het druk en soms gevaarlijk als kinderen worden 

gebracht en gehaald. Zeker als auto’s op plekken worden neergezet waar zij niet horen, zoals 

op de doorgangen waar kinderen langs moeten om bij school te kunnen komen.  

Wij begrijpen dat de verkeerssituatie niet ideaal is en vragen daarom met klem om na te 

denken over mogelijke oplossingen zoals: 

 100 % gebruik van de schoolroute. 

 kinderen zoveel mogelijk op de fiets of lopend brengen. 

 op de juiste plekken te parkeren. 

 snel afscheid nemen: Smok en Vot.  

 

 

Samen moet het lukken om onze kinderen veilig naar school te brengen en weer veilig op te halen. 

Het gaat ten slotte om de veiligheid van onze kind(eren). 

 

Schoolfruit 

 

 

 

Onze school neemt weer deel 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. In week 44 (29 t/m 2 november) krijgen we te horen wanneer we kunnen starten. Wij 

laten u dit zo snel mogelijk weten. Samen fruit eten doen we op woensdag, donderdag en vrijdag. U 

hoeft uw kind/ kinderen dan alleen maar drinken mee te geven. 

Schoolstudio: 
26 en 27 september waren Arno en Nicolette van Schoolstudio weer bij ons op school. 

Ze hebben alle groepen bezocht en met alle groepen iets gedaan op het gebied van nieuwe media. 

Het volgende hebben ze gedaan.: 

- Groep 1 en 1/2: De kinderen hebben een digitaal verhaal getekend en ook ingesproken met de 

app Draw and tell  

- Groep 3: Heeft een digitaal boek gemaakt, inclusief tekeningen. De leerlingen hebben dit 

gemaakt met behulp van de app My Story. 

- Groepen 4: Hebben ook een digitaal boek gemaakt, inclusief foto’s en tekeningen.  De 

leerlingen hebben dit gemaakt met behulp van de app My Story. 

- Groep 5: De leerlingen hebben geleerd een vlog op te nemen en te monteren. Dit hebben ze 

gedaan op de Ipad, camera en iMovie 

- Groep 6: De leerlingen hebben geleerd hoe ze een poster moeten maken 

- Groep 7: Heeft een eigen website gemaakt met eigen foto’s, filmpjes en teksten 

- Groep 8: Met behulp van een green screen hebben de leerlingen geleerd hoe ze eenvoudige 

effecten in filmpjes kunnen gebruiken 

 

 

 



 

 

 

De leerlingenraad 

 
 

 

 

 

 

 

Vrijdagmiddag 28 september heeft de leerlingenraad de eerste vergadering gehouden.  In de 

leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Deze leerlingen zijn gekozen door hun eigen 

klas. Door zitting te nemen in de leerlingenraad kunnen ze namens hun eigen klas zaken bespreken 

over de school. 

In de groepen 5 t/m 8 hebben tijdens de Gouden Weken heuse verkiezingen voor de leerlingenraad 

plaatsgevonden. Per groep kon zowel een meisje als een jongen zich verkiesbaar stellen. 

Dit schooljaar hebben de volgende leerlingen zitting in de leerlingenraad: 

Nikki, Mauro (groep 5), Khismat, Ysatis(groep 6), Jonathan, Lisanne (groep 7), Angelo en Lisa 

(groep 8).  

Juf Petra is bij de vergaderingen aanwezig en zal zo nodig advies geven. 

Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het 

schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de 

schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen. In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze 

kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren 

naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren. Ze krijgen een beter inzicht in 

de schoolorganisatie en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad verzamelt 

problemen, vragen en voorstellen van andere leerlingen, brengt dit samen en zoekt naar oplossingen 

en antwoorden. De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische 

beginselen en bevordert het actief burgerschap. Dit geldt niet alleen voor de kinderen die zitting 

hebben in de leerlingenraad maar ook voor de kinderen in de klas: een week voor er een vergadering 

plaats vindt zal er in de klas gediscussieerd worden over punten die de klas graag besproken ziet 

tijdens de vergadering. Na de vergadering wordt vervolgens door de vertegenwoordiger verslag 

uitgebracht aan de klas van hetgeen besproken en besloten is. In feite zijn alle kinderen van groep 5 

t/m 8 betrokken bij de leerlingenraad ! 

Wat doet de leerlingenraad? 

 Bespreekpunten verzamelen vanuit  de eigen groep en deze inbrengen in de vergadering. 

 Vergaderen over de ingebrachte punten en kijken hoe deze punten eventueel uit te voeren zijn    

(in overleg met team, OR of MR). 

 Het team, OR of MR kan ook punten inbrengen; bijvoorbeeld hoe denken de kinderen over 

bepaalde activiteiten. 

 De uitkomst van de vergadering vertellen aan de eigen groep. 

 De leerlingenraad kiest zelf een voorzitter en notulist. 

 

Kort verslag van de leerlingenraad van 28 september : 



Tijdens deze eerste vergadering hebben we de taken van de leerlingenraad besproken. Ook gaan de 

leden nadenken over een eventuele extra taak als voorzitter of notulist van de vergadering.  

Vervolgens hebben we de notulen van de laatste vergadering van het schooljaar 2017/2018 gelezen 

en besproken. De wensen van de “oude “ leerlingenraad voor de “nieuwe “ leerlingenraad zijn 

besproken en de nieuwe leerlingenraad heeft besloten zich in te gaan zetten voor meer speelgoed       

(voor regenachtige dagen als de kinderen binnen zitten) tijdens overblijven, het organiseren van een 

sporttoernooi voor de hele school en het realiseren van een volleybalnet. 

 

Uiteraard zijn de punten die vanuit de groepen 5 tot en met 8 naar voren werden gebracht uitvoerig 

besproken.  

De uitgebreide notulen zijn via de leden van de leerlingenraad naar de eigen klas gegaan en naar het 

team.  

 

Vergaderdata dit schooljaar: 

Dit schooljaar vinden de vergaderingen van de leerlingenraad op de vrijdagmiddag onder schooltijd 

plaats op de volgende data: 23 november, 18 januari, 8 maart, 10 mei en 28 juni. 

 

Foto van de leerlingeraad van het schooljaar 2017-2018  
 

 
 Helaas zonder Myrle, zij was die dag ziek  

 

 

KIVA   
 

 

KiVa-monitoring 

De komende weken zullen de kinderen vanaf groep 5 weer de twee-jaarlijkse KiVa monitor invullen. 

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 

(sociaal emotionele ontwikkeling); de leerkracht vult zelf gegevens in naar aanleiding van eigen 

observaties van de leerlingen. Verder wordt er een sociogram gemaakt in alle groepen. Het invullen 

van Zien en het maken van het sociogram wordt ook in deze periode gedaan. 

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. 

 

Uitslag Zomerlezen 

Dit jaar hebben (slechts) 38 lln. meegedaan aan onze jaarlijkse Zomerleeswedstrijd. Zij leverden in 

de eerste schoolweek het ingevulde wedstrijdformulier in met daarop een zomerleesfoto. Inmiddels 

is de prijsuitreiking geweest. De volgende kinderen wonnen een zelf gekozen boek: Arjen Meijer, 

Liza Troost, Myrthe Rubingh, Lisa Frey, Xander Troost, Dion Hoogeland, Britt Scholte, Bente 

Klunder en Bente Katuin. Alle andere deelnemers mochten, dankzij boekhandel Nieborg (Bruna), 

ook een boek uitzoeken. 

 

Schrijversbezoeken 

Dit jaar zijn alle groepen weer bezocht door een kinderboekenschrijver. Dit keer werden de groepen 

1 t/m 6 getrakteerd op een geweldige voorstelling van Vivian den Hollander, samen met muzikant 

Mattie Poels. U hebt er wellicht al over gelezen op Oldambt.nu. De groepen 7 en 8 werden bezocht 

door Maren Stoffels. Alle groepen waren erg enthousiast over de bezoeken. Hopelijk dragen de 

bezoeken bij aan enthousiaste lezers. 

 

Nationale Voorleeswedstrijd 

Vandaag krijgen de lln. van de groepen 7 en 8 de uitnodiging mee naar huis om mee te doen aan de 

Nationale Voorleeswedstrijd. Zij kunnen zich daar uiterlijk 19 oktober voor opgeven. In de week van 

5 november wordt in de groepen gestreden voor een plekje in de schoolronde op 21 november. Twee 

lln. per groep, de twee beste voorlezers, lezen dan voor aan een jury die bepaalt wie schoolkampioen 

wordt en gaat voorlezen in de regionale voorronde in de Klinker.   

 

100-dagen-(voor)lezen 

Ook dit jaar start onze leesbevorderingsactie “100-dagen-(voor)lezen” vanaf de herfstvakantie, 

zaterdag 20 oktober. Alle kinderen krijgen in de week voor de herfstvakantie het formulier waarop u, 

als ouders, de datums bij kunt houden waarop uw kind(eren) minimaal 15 minuten hebben gelezen. 

Alle kinderen die dat meer dan 50 dagen doen verdienen daarmee weer een unieke 

Beukenlaanmedaille.  
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Lezen geeft je kind een kijkje in een compleet andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol 

fantasie! Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je kind helemaal weg 

kan dromen bij een verhaal. Lezen draagt bij aan een uitgebreidere woordenschat, ook is het goed 

voor de algehele taalontwikkeling. Uw kind leert veel op het gebied van schrijven, grammatica, 

zinsbouw en spelling. En daar heeft hij/ zij op school veel profijt van. Alle reden dus om (weer) mee 

te doen aan 100-dagen-lezen! 

 

‘Zpannend Zernike’ 

Op 6 en 7 oktober vindt het evenement ‘Zpannend Zernike’ plaats in de stad Groningen Een 

interessant en boeiend evenement voor basisschoolleerlingen, hun ouders en grootouders. Er valt van 

alles te beleven: een weekend dat bol staat van wetenschappelijk vermaak. Op zaterdag in de 

binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, demonstraties 

bekijken, praten met echte wetenschappers en ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. De 

toegang is gratis. 

Zie voor meer info: de poster in de bijlage.  

 

 

 


