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Vrije dagen
Op 5 november zijn de leerlingen alleen de middag vrij i.v.m. de Allerheiligenmarkt in Winschoten.
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 op 6 november
allemaal vrij zijn.
Nog even alles op een rijtje:
Maandagmiddag 5 november
Allerheiligenmarkt
Alle leerlingen vrij
Dinsdag 6 november
Inspiratie dag
Alle leerlingen vrij
Woensdag 12 december
Teamscholing
Alle leerlingen vrij

Kijkavond
Op woensdagavond 17 oktober hebben wij onze jaarlijkse kijkavond gehouden. Het was een
gezellige, druk bezochte, avond. In alle groepen hebben de kinderen aan hun ouders uitleg gegeven
over de methodes en materialen die voor de lessen worden gebruikt, en wat kunnen ze dat goed.
Natuurlijk was er ook veel aandacht voor de nieuwe Chrome Books en I-pads, deze zijn door de
kinderen veelvuldig gedemonstreerd. Ouders gaven vaak te kennen dat hun kind(eren) zo
vanzelfsprekend met deze apparaten te werk gaan en dat is ook wat de juffen en meesters is
opgevallen. Kinderen maken zich het werken op de verschillende apparaten erg snel eigen. Duidelijk
een kwestie van groot worden in ons digitale tijdperk. Wij zien het als een boeiende manier om het
onderwijs aan onze kinderen te verrijken en dat is te zien aan het enthousiasme waarmee kinderen
betrokken zijn bij de lessen en de verwerking van de lesstof.

Een speciale uitleg kregen de ouders van de kinderen van groep 6, zij hebben hun uitleg namelijk
gegeven aan de hand van een zelfgemaakte mind-map (zie figuur 1). Dit is een onderdeel van
“Natuurlijk Leren”, het missie/visie traject waaraan het team deelneemt. Een mind map maken is een
manier om een onderwerp in kaart te brengen en de samenhang van dat onderwerp te laten zien. Een
mind map biedt ook ondersteuning bij bijv. een presentatie, zoals in groep 6, of als je iets moet leren
voor een toets of een proefwerk.

Figuur 1.

Visie/missie traject – teamscholing
Op 10 oktober hebben alle juffen en meesters van OBS Beukenlaan de eerste bijeenkomst van het
visie/missie traject bijgewoond. Dit traject staat onder leiding van “Natuurlijk Leren”, een
organisatie die scholen ondersteunt bij het realiseren van boeiend en opbrengstgericht onderwijs,
onderwijs dat past bij kinderen van deze tijd. Samen met het team, waaronder ook de leidsters van de
peuterspeelzaal, wordt de uitdaging aangegaan om kinderen vaardigheden aan te leren die zij nodig
hebben om te leren omgaan met de uitdagingen van de steeds veranderende maatschappij, dus van
het nu en de toekomst.
De vragen die wij ons stellen zijn:
Wat hebben kinderen van nu nodig om optimale kansen te hebben in de samenleving?
Hoe leren kinderen?
De eerste vraag wordt gedurende de training beantwoord. Het gaat om het stapsgewijs ontwikkelen
van een visie en missie, dat wat wij als team belangrijk vinden voor onze leerlingen. Wij noemen dit
de stip op de horizon. Heel erg belangrijk, omdat het richting geeft aan de invulling van ons
onderwijs. Onderwijs dat ervoor moet zorgen dat wij het maximale resultaat voor ieder kind behalen.
De tweede vraag is belangrijk, omdat het ons inzicht geeft in de manier waarop kinderen leren.
“Natuurlijk Leren” gaat uit van de zes breinprincipes die u ziet afgebeeld op figuur 2. In onze hal
hangt een de poster van deze mind map. Een aantal van deze principes zijn al bij ons op school te
vinden o.a. het doelgericht werken en het zichtbaar maken van doelen, zodat kinderen weten waaraan
ze moeten werken en kunnen bepalen of dit is gelukt. Ook wordt er naar de balans gezocht tussen
concentratie en momenten van ontspanning d.m.v. Fit en vaardig of even voorlezen of zingen. Op

deze wijze werken we dus aan de tak FOCUS. Dit is maar één voorbeeld van het werken met de 6
breinprincipes.
In de toekomst zult u vaker een mind map voor een bepaald onderwerp bij ons op school
tegenkomen, want ook dat past bij de tak FOCUS namelijk het goede voorbeeld geven. We willen
namelijk ook onze kinderen deze handige tool aanreiken om op een boeiende manier een
spreekbeurt, proefwerk of misschien wel zichzelf in beeld te brengen.
Wij zien onszelf als een lerende organisatie en zetten in op boeiend en uitdagend onderwijs.
Onderwijs waar kinderen en leerkrachten blij van worden.

Figuur 2

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 een portie
groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Van 12 november
2018 t/m 19 april 2019 krijgen de kinderen dus fruit op school. Samen fruit eten doen we op
woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft uw kind/ kinderen dan alleen maar drinken mee te geven.

Overblijven
Ook tijdens het overblijven willen we graag dat kinderen gezond eten en drinken. Snoep, chips en
koekjes worden weer mee terug gegeven naar huis. Probeer teleurstelling te voorkomen, door zelf
voor gezonde voeding te kiezen. Het is fijn als het voor alle kinderen duidelijk is waar een gezonde
maaltijd uit bestaat.

Traktatie
Steeds vaker zien wij dat leerlingen met een gezonde traktatie op school komen als zij jarig zijn. Dat
wordt zeer gewaardeerd. Ook de juffen en meesters vinden het prima om dezelfde traktatie te krijgen
als de kinderen.

Mededelingen OR

Sint Maarten
Sint Maarten wordt op OBS Beukenlaan gevierd op 9 november. Elke groep studeert een liedje in en
zingt dit voor de andere groepen. Van de OR krijgen alle leerlingen een versnapering. De kinderen
krijgen hun lampionnetje vrijdagochtend mee naar huis.

Sinterklaasfeest
Op 4 december komt Sinterklaas op school. Dan vieren we het. Dus niet 5 december, zoals in het
jaarrooster staat! Voor groep 5 t/m 8 trekken we op vrijdag 23 november lootjes. Het bedrag is €4,-.
We vragen Lucas of hij Pietengym geeft voor de groepen die hij lesgeeft. Wellicht dat het rooster
moet worden aangepast voor groepen die naar Sint moeten.
Verder is de wens van groep 5 t/m 8 om vlak voor 12 uur in de ontmoetingsruimte voor de Sint te
zingen. Dit i.p.v. de bezoekjes in de klas.

Kerstfeest
“Kom helpen om onze school weer in kerstsfeer te brengen”.
Maandagavond 10 december vanaf 19.00 uur gaan we met een aantal ouders van de OR alle
Sintversiering opruimen en daarna de hele school voor het kerstfeest versieren. Dit is een hele grote
klus! We hebben hierbij hulp nodig van een aantal ouders. Als u deze avond mee kunt helpen dan
zien we u graag! Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. De kinderen vinden het altijd
geweldig als de hele school weer zo gezellig versierd is.

Kerstdiner
Donderdag 20 december is het weer zover! Dan viert OBS Beukenlaan gezellig kerst. Aangezien het
"kerstbuffet" van vorig jaar een groot succes was, lijkt het ons een super idee om het dit jaar op
dezelfde manier te gaan doen! Een lopend buffet van door de kinderen zelf meegebrachte gerechten.
In overleg met de kinderen word besloten wat er op het menu komt te staan. Ook dit jaar rekenen we
weer op culinaire kunsten van iedereen!

Uitgebreide informatie over het diner ontvangt u later in de mail.
De wet op privacy
In de eerste week na de vakantie vullen alle ouders een formulier in met de juiste gegevens en op dat
formulier vragen wij u ook om toestemming voor het plaatsen van fotomateriaal e.d. Dit is echter
niet voldoende, omdat deze vraag moet worden gespecificeerd. Hiervoor hebben wij een formulier
gemaakt die alle leerlingen de komende week - op papier - mee naar huis krijgen. Graag zien wij dit

formulier dezelfde week nog retour. De gegevens worden door de leerkracht bewaard, nadat ze zijn
verwerkt in ons administratiesysteem ParnasSys. Wilt u gedurende het schooljaar uw beslissing
veranderen dan kunt u dit te allen tijde aangeven bij de groepsleerkracht.

100-dagen-(voor)lezen
Ook dit jaar zijn we weer gestart met onze leesbevorderingsactie “100-dagen-(voor)lezen” vanaf de
herfstvakantie, zaterdag 20 oktober. Alle kinderen hebben 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.
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!

