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De GOUDEN weken 

De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het 

neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard.  

Als er in deze eerste belangrijke weken veel aandacht geschonken wordt aan groepsvorming en 

regelgeving heeft de groep  hier de rest van het schooljaar profijt van.  

De afgelopen weken hebben we in alle klassen veel aandacht geschonken aan een positieve 

groepsvorming middels leuke activiteiten, energizers, samen groepsregels opstellen en lessen uit 

onze methode Kiva. 

Als leuke afsluiting van de Gouden Weken organiseren we dit schooljaar een memory toernooi. Dit 

toernooi is schoolbreed georganiseerd en alle kinderen van de school hebben er aan deelgenomen. 

We zijn erg benieuwd wie zich binnenkort memorykampioen van de klas of zelfs memory kampioen 

van OBS Beukenlaan mag noemen! 

 

 

Onze school is een   sschool  

 

Het schooljaar is van start gegaan met de Gouden Weken. Tijdens deze weken is er extra aandacht 

geweest voor lessen uit onze methode KiVa 

Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s. 

Deze periode staat in de onderbouw het eerste thema “Wie zijn wij?” centraal. Na afloop van dit 

thema hebben de kinderen onder andere het volgende geleerd:……hebben zichzelf en hun 

klasgenoten beter leren kennen……begrijpen dat iedereen een fijne school verdient,…..weten wat 
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Gouden weken  Start: Afsluiting van de GOUDEN weken 

1 oktober  OR vergadering 

2 oktober Opening Kinderboekenweek 

4 oktober Verjaardag van juf Babs 

7 oktober Studiedag: alle kinderen vrij 

15 oktober Kijkavond: alle ouders en kinderen zijn welkom 

15 oktober Boekenmarkt tijdens de kijkavond 



fijn en niet fijn is op school… ze kennen de KiVa regel : “We willen samen een groep zijn want dat 

is fijn “ (deze KiVa regel hoort bij het thema). 

In de bovenbouw staat deze periode in thema 1: “Iedereen verdient respect” centraal. In dit thema 

richten we ons op onderlinge relaties in, en buiten de klas. Iedereen heeft recht op respect maar ook 

de plicht om anderen met respect te behandelen. Dit zorgt voor een fijne groep. In de klas worden 

allerlei spelletjes en oefeningen gedaan om het groepsgevoel te bevorderen. De Kiva regel bij dit 

thema is: “We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect”. 

 

In oktober vindt de KiVa meting weer plaats. Kinderen vanaf groep 5 vullen dan digitaal de KiVa-

vragenlijst in. Aan de resultaten kunnen wij aflezen hoe de kinderen de veiligheid op school ervaren 

en actie ondernemen indien nodig.  

 

Cultuuractiviteiten 

We zijn alweer gestart met het geven van muzieklessen. Dit schooljaar krijgen de kinderen om de 

week, muziekles van een vakdocent. De groepen 1, 2, 3, 7 en 8 krijgen muziekles van juf Erna en de  

groepen 4, 5 en 6 krijgen muziekles van meester Harry. Ook zal de muziekmethode Eigen-wijs 

aangeschaft worden.  

 

De startgesprekken 

In de tweede en derde week zijn alle ouders, en vanaf groep 6 ook de leerlingen, uitgenodigd om deel 

te nemen aan de startgesprekken. Zoals we zijn gewend was de opkomst groot en de leerkrachten 

hebben aangegeven dat de gesprekken goed zijn verlopen. De gesprekken werden gehouden met 

behulp van een formulier waarop ouders en kinderen hun verwachtingen en doelen konden aangeven. 

Dit formulier was nieuw en een enkele ouder moest hier nog even aan wennen. De volgende officiële 

gesprekken worden in februari gehouden. Heeft u echter tussendoor behoefte aan een gesprek, dan 

kunt u altijd een afspraak maken met de juf of de meester van uw kind(eren).  

 
De kijkavond 

Op deze avond (15 oktober) kunt u kennismaken met de andere ouders en leerlingen van de groep en 

de methodes die wij gebruiken voor o.a. taal, spelling, rekenen, lezen en de wereld oriënterende 

vakken. U kunt de methodes en het werk inzien. Uw kind gaat u vertellen wat zij al hebben geleerd 

en wat zij nog gaan leren en natuurlijk kunt u vragen stellen aan de leerkracht. Alle kinderen krijgen 

van te voren een informatieboekje mee van de leerkracht. Maak gebruik van de gelegenheid om de 

groep van uw kind(eren) te bezoeken, dus ook de plusgroep. 

Voor deze avond krijgt u van school nog een uitnodiging.  

 

 

 

 

 



Even voorstellen 

Mijn naam is Rick Haan, ik ben 23 jaar oud en woonachtig in Veendam. In 

mijn vrije tijd doe ik aan voetbal en tennis, ik ga regelmatig op pad met 

vrienden en naar wedstrijden van Ajax. 

Sinds dit schooljaar werk ik voor SOOOG als medewerker van de 

pluspool. Vanuit de pluspool ben ik werkzaam op een tweetal scholen. Op 

maandag, dinsdag en woensdag werk ik, mits er geen bijzonderheden zijn, 

op OBS de Kleine Dollard en op donderdag en vrijdag op OBS 

Beukenlaan. OBS de Kleine Dollard ken ik al dankzij mijn stage van het 

vorige schooljaar en hier op deze school ben ik dit jaar voor het eerst. 

Uiteraard hoop ik een leuke tijd tegemoet te gaan met de leerlingen, 

collega's, ouders en andere mensen die betrokken zijn bij de school. We 

komen elkaar vast snel tegen 🙂. 

 

Stagiaires 

De school biedt ook dit schooljaar weer de gelegenheid aan stagiaires om ervaring op te doen in het 

onderwijs en onderwijs gerelateerde taken . Zo bieden we plek aan onderwijsassistenten, Pabo 

studenten en aan BBL studenten. Wij wensen iedereen een leerzame en fijne tijd toe op onze school.  

 

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.   

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 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). 

 

Gezond eten en drinken   

Ieder schooljaar doen wij mee 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. Ook dit schooljaar hebben wij 

ons weer opgegeven. Nu nog even afwachten of we worden ingeloot. Echter ook zonder EU 

schoolfruit willen wij dat kinderen een gezond tussendoortje (pauze van 10.00 uur) en een gezonde 

lunch voor tussen de middag van huis meenemen. Wij zien helaas nog te vaak dat kinderen o.a. 

snoep, chocola, aardappelsalades, chips en fris nuttigen. Dit is niet toegestaan. Na een eerste 

waarschuwing geven we ongezonde producten weer mee terug naar huis.  

 

Tussentijds overblijven 

Kinderen van ouders die werken kunnen gebruik maken van de tussentijdse overblijfmogelijkheid. 

De kosten hiervoor bedragen € 1,50 per keer. Op de maandag en de dinsdag blijven de kinderen in de 

groep en eten onder leiding van de leerkrachten hun lunch op. Daarna gaan zij onder begeleiding van 

de overblijfkrachten naar buiten en bij slecht weer blijven ze binnen. De kleutergroepen gaan om 

13.00 u. naar binnen en kijken even een filmpje of kiezen een activiteit zoals bijv. tekenen, lezen of 

kleuren. Zij worden om 13.15 u. naar de groep gebracht door de overblijfkracht.  

 

Afspraken voor kinderen tijdens de overblijf 

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

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

laten verlopen. Bij overschrijding van de afspraken en respectloos gedrag worden de leerkracht en de 

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

afspraken houden wordt het overblijven ontzegd. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u schriftelijk 

een bericht. De afspraken worden middels een poster zichtbaar opgehangen in de overblijfruimtes en 

door de leerkracht besproken. De overblijfkrachten zullen deze afspraken regelmatig onder de 

aandacht van de overblijvers brengen. De afspraken zijn:  

We respecteren elkaar.  

We respecteren de gemaakte afspraken.  

De algemene afspraken 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 gaan we naar de overblijfkracht.  

Afspraken 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.  

Afspraken 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 en melding bij de leerkracht. 

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 directeur worden geïnformeerd. De directeur neemt contact op met 

de ouders. De periode van schorsing is afhankelijk van het gebeuren.  

Wij gaan ervan uit dat het gaat lukken, zodat iedereen plezier heeft tijdens het overblijven. 

 

 

 

 

 

Inzage financiële stukken Stichting Beukbreed en OR 

Op maandagavond 18 november kunt u van 20.00 u. tot 20.15 u. op school de financiële stukken van 

Stichting Beukbreed en de OR inzien.  

 

MijnSchool ouderportaal 

Wij gaan van start met de het programma MijnSchool ouderportaal. Wij hebben hiervoor gekozen, 

omdat dit een afgeschermd en beveiligd systeem is volgens de hoogste beveiligingsgraad. Het 

inloggen en de gegevens in MijnSchool gaan uitsluitend over een beveiligde SSL verbinding. Dat 

betekent dat alle persoonsgegevens en de inhoud (zoals foto's) goed beschermd zijn. Leerkrachten 

kunnen op het ouderportaal o.a. berichten plaatsen en oudergesprekken plannen. Ouders krijgen, 

nadat het systeem is geïnstalleerd, een inlogcode en kunnen het portaal bezoeken. Voordat we van 

start kunnen moet het portaal eerst worden ingericht. We houden u op de hoogte van de vorderingen.  

 

De website van de school 

Op dit moment is onze website nog te bezoeken door iedereen, maar door het gebruik van het 

ouderportaal gaat dit dus veranderen. Het openbare gedeelte blijft voor iedereen inzichtelijk. Er zijn 

een aantal “vernieuwde” documenten op de site gezet. Om deze in te zien gaat u naar 

www.obsbeukenlaan.nl  

 

Zomerleeswedstrijd 

Voor de tiende keer organiseerde OBS Beukenlaan deze zomer de leesbevorderingsactie 

Zomerlezen. 59 kinderen leverden het wedstrijdformulier in. Deze week zijn de prijzen uitgedeeld. 

De hoofdprijzen waren voor: Yinthe (groep 1), Linn (groep 3), Jens (groep 4), Dex en Floor (groep 

5), Nikki (groep 6), Robyn (groep 7), Xeryus (groep 8) én meester Jakko want met 56% had híj het 

hoogste aantal deelnemers. Van harte gefeliciteerd allemaal! Gelukkig kregen alle deelnemers, ook 

dit jaar, allemáál een boek mee naar huis, dankzij boekhandel Bruna Nieborg. 

 

http://www.obsbeukenlaan.nl/

