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Agenda: 

 

Kiva en sociale veiligheid 
Zoals u zult weten werkt onze school sinds 2015 met de methode Kiva 

voor sociale veiligheid en het terugdringen van pesten op school. 
Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat op KiVa-
scholen pesten met meer dan de helft afneemt. 

KiVa gelooft in de kracht van de groep. Pesten is een groepsproces. De 
pester heeft een belangrijke rol, maar alleen komt hij nergens. Er zijn 
naast de pesters en slachtoffers, ook meelopers, aanmoedigers, 

verdedigers en buitenstaanders. Pesten los je daarom op in de groep. KiVa geeft 

leerkrachten kennis en vaardigheden om positieve groepsvorming te stimuleren. De sleutel 
voor het aanpakken van pesten ligt vaak bij omstanders die er niet direct bij betrokken zijn.  
KiVa gaat daarbij vooral uit van het voorkomen van pesten (preventie). Het preventieve 

gedeelte van KiVa bestaat uit onder meer tien thema’s met diverse lessen, een 
computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en monitoring van de leerlingen. 
Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak 

(groepsgesprekken, steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan 
om het op te lossen. 
KiVa is vanaf 2012 in Nederland onderzocht in de bovenbouw van het regulier 

basisonderwijs. Inmiddels is KiVa een schoolbreed programma voor het regulier 
basisonderwijs. Dat betekent dat wij materiaal hebben voor de groepen 1 t/m 8.   
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1 februari Nieuwsbrief nr. 5 

1 februari Einde Nationale Voorleesdagen 

4 februari Teamtraining (alle leerlingen zijn ’s middags vrij)  

7, 11 en 12 februari Rapportgesprekjes 

15 februari Rapporten mee 
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6 maart Juf Cristel viert haar verjaardag 

7 maart  Meester Jakko viert zijn verjaardag 

15 maart  Nieuwsbrief nr. 6 

15 maart Stakingsdag  



 

Afgelopen oktober hebben de kinderen vanaf groep 5 de vragenlijst van de Kiva monitor 

weer ingevuld. De vragen zijn gericht op het welbevinden, de sociale veiligheid en of het 

kind pestgedrag ervaart ( of zelf pest). 

De monitor is geanalyseerd door de leerkrachten die de werkgroep Kiva vormen (juf Eva, 

juf Janet, juf Marloes en juf Petra) en worden vervolgens in het gehele team besproken. 

Uiteraard komen de uitkomsten van de resultaten op schoolniveau ook aan de orde in de 

leerlingenraad. 

Naar aanleiding van deze monitor krijgen we beter inzicht in de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de kinderen en wat de situatie in de klas is met betrekking tot het 

welbevinden en pesten. Dit helpt de leerkracht om beter in te spelen op de groep of 

individuele kinderen.  

Op schoolniveau zijn de uitkomsten van de monitoring zeer positief. Vanaf het eerste 

meetmoment (oktober 2015) tot het laatste meetmoment (oktober 2017) is er een 

stijgende lijn waarneembaar in de uitkomsten rond welbevinden op school en in de klas. 

Ook het aantal kinderen dat aangeeft zich gepest te voelen op school blijft erg laag. 

 

Visie/missie traject – teamscholing 

Op 30 januari hebben wij onze laatste visie/missie bijeenkomst gehad. Dit betekent dat wij 

onze missie en visie in een viertal sessies duidelijk hebben gekregen. Dit betekent ook dat 

wij samen hebben gezocht naar antwoorden op de vragen: 

Wat hebben kinderen van nu nodig om optimale kansen te hebben in de samenleving? 

Hoe leren kinderen? 

Het team is nog in gezamenlijkheid bezig om het geheel uit te werken tot een document 

dat goed te lezen is voor ouders en zullen t.z.t. een mindmap presenteren die onze 

“toekomstige “ organisatie in beeld brengt. Zoals in eerdere nieuwsbrieven is vermeld 

hebben wij dit traject gevolgd onder leiding van Natuurlijk Leren. Natuurlijk Leren gaat uit 

van de zes breinprincipes. Wij zijn enthousiast over dit concept en willen ook ouders hierin 

graag meenemen. Het is boeiend en interessant om te weten hoe kinderen spelen en leren. 

Noteer dus vast in uw agenda dat we op dinsdagavond 2 april van 19.00 u. tot 20.30 u. 

een ouderavond organiseren waar Arséne Francot van Natuurlijk Leren u de betekenis van 

leren in deze tijd uit zal leggen. U krijgt van ons nog een uitnodiging met opgavestrook. We 

hopen op een grote opkomst. 

 

IKC ontwikkelingen 

Er zijn veel overleggen met betrokken organisaties wat betreft het ontwikkelen van het 

Integraal Kind Centrum Beukenlaan. Stapje voor stapje komen we steeds dichterbij. Op 14 

januari is aan de MR van onze school de stand van zaken voorgelegd. Op 19 maart staat er 

een bijeenkomst gepland met de MR waar Janny Reitsma, de begeleidster van onze school, 

de ontwikkeling ten aanzien van het IKC gaat uitleggen. We zitten niet stil. Ik houd u op de 

hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  

 

  



Zwangerschapsverlof.  
 

 
 
 

 
Juf Marloes gaat met ingang van 2 februari genieten van haar zwangerschapsverlof. Voor 
de groep betekent dit dat juf Milou haar lesgevende taken overneemt. Door de 

afwezigheid van juf Hilda Kroeze zal ook Juf Karin Bos worden ingezet in groep 6.  
 

De schoolroute 
Regelmatig attenderen wij ouders op het gebruik 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 te parkeren. 

 snel afscheid nemen: “Smok en Vot”.  

 

Bovenstaande nog even weer ter herinnering. 

Op 10 januari is er door de gemeente een controle uitgevoerd en we moeten zeggen dat 
heel veel ouders, opa’s en oma’s gebruik maken van de schoolroute. Er waren twee ouders 
die er niet aan hadden gedacht, maar dit zeker nu wel gaan doen. Onze complimenten aan 
iedereen die voor de veiligheid van onze kinderen gaat. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Schoolfruit 

 

 

 

Onze school neemt, zoals u weet, deel aan het EU-Schoolfruit en groenteprogramma. De 

kinderen krijgen op de woensdag, donderdag en vrijdag een portie groente of fruit 
uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Sommige leerkrachten 
laten ouders per mail weten wat er wordt geserveerd en anderen doen dat niet. Als 

kinderen willen weten wat er wordt gegeten dan kunnen zij dit zien op de deur waarachter 
het fruit wordt bewaard. Daar hangt een overzicht van wat er per dag wordt aangeboden. 

Afsluiting "100-dagen-(voor)lezen”   
Honderd dagen lang, van zaterdag 20 oktober t/m zondag 27 januari, werden de kinderen, 

en bij de kleuters de ouders, uitgedaagd elke dag minstens 15 minuten (voor) te lezen. 
Ook deze zesde keer is daar weer door veel kinderen en hun ouders gehoor aan gegeven. 
Maar liefst 83 kinderen leverden maandag hun deelnameformulier in, 42% van onze 

leerlingen dus. De medailles zijn besteld en zullen worden uitgedeeld wanneer ze worden 
bezorgd. We hopen dat al deze kinderen veel zullen blijven lezen. 
 

Wet op privacy  
Alle ouders hebben aan het begin van dit schooljaar een toestemmingsformulier ingevuld 
waarop aangegeven kon worden wat school wel of niet mag publiceren. U weet dat de site 
van school een openbare site is, daar zijn wij altijd heel duidelijk in geweest. We merken nu 

dat er steeds meer ouders geen toestemming geven voor het publiceren van foto ’s op de 
obs Beukenlaansite en vragen ons af of dit anders zou zijn als we zouden werken met 
inlogcodes. Vanuit de MR is het voorstel gedaan om dit te onderzoeken.  

Wij doen dat als volgt: 
Op de dagen dat er rapportgesprekjes zijn kunt u, bij de leerling van uw kind, uw antwoord 
invullen op het daarvoor bestemde formulier. De vraag die wordt gesteld is: Als de school 

gebruik gaat maken van een inlogcode voor ouders, dan mag er wel / geen foto van mijn 
kind worden gepubliceerd op de site. Door het gebruik van een inlogcode is de 
toestemming wel / niet veranderd ten opzichte van het toestemmingsformulier.  

 
Letterster 
Oefenprogramma voor kinderen met lees- en spellingachterstanden  
Op school wordt veel tijd en aandacht besteed aan leren lezen en spellen. 
Sommige kinderen kunnen op dat gebied wel een steuntje in de rug gebruiken. 
Speciaal voor hen is het online programma Letterster ontwikkeld, waarmee ze 
thuis kunnen oefenen. Op de planeet Letterster leren kinderen uit groep 4 tot en 

met 8 makkelijker lezen en spellen. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek en bewezen effectief. Maar, nog veel belangrijker: het zorgt ervoor dat kinderen 
op een leuke manier met lezen en spellen kunnen oefenen. En oefenen helpt! 

Letterster is een programma dat ouders zelf kunnen aanschaffen en thuis kunnen 
uitvoeren. Waar dat nodig is, kan hulp gevraagd worden aan een deskundige 



orthopedagoog, via de mail of een telefonisch consult. Voor meer informatie, zie  
www.letterster.nl of bekijk de folder (ligt op school). 

 
Informatie over het jeugd fonds sport en cultuur 

Te weinig geld voor sportclub of muziekles? 

Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen. Is er 
thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en 

jongeren de contributie / het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, 
dansschoenen of de huur van een instrument. 
Zo kan je kind meedoen! 
U kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de 

leerkracht, buurtsportcoach, cultuurcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener, 
vrijwilliger van de Stichting Leergeld of het sociaal wijkteam. Als de aanvraag ingediend is, 
kan het kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. De contributie of het lesgeld 

wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. De spelregels over 
de hoogte van de bijdrage of de leeftijd van het kind kunnen per fonds / gemeente 
verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van gemeente Oldambt. 

Hoe werkt het? 
Stap 1: Vraag aan de directeur van OBS Beukenlaan (zij is intermediair) of zij een 
aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor u doet. 

Stap 2: De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag. (Hiervoor moet u eerst de 
ouderkaart invullen: zie: Een aanvraag doen?) Dat gaat heel gemakkelijk online. 
Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen een week of drie of de aanvraag 

goedgekeurd of afgekeurd is en laat dat weten. 
Stap 4: Als de aanvraag goedgekeurd is, kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dans 
– of muziekschool of andere organisatie waar je kind op les wil. Wij betalen de contributie / 
lesgeld direct aan de lesgever. u ontvangt zelf geen geld. 

Een aanvraag doen? Download hier de ouderkaart, vul in en neem hem mee naar de 
intermediair. 
Vragen? 

Als er een Jeugdfonds Sport & Cultuur in uw gemeente is, kan de coördinator je verder 
helpen! Je vindt de contactgegevens op de websitepagina van het fonds in je gemeente. 
Ga naar de homepage en typ bij ‘Zoek een fonds bij jou in de buurt’ je postcode of 

gemeente in. 
 

Ouderraad 
Graag willen we jullie informeren over de RABOBANK Clubkas Campagne 2019. De leden 
van de Rabobank kunnen in februari bepalen waar het sponsorgeld van de Rabobank naar 
toe gaat. Aangezien ouderraden ook mee mogen doen, maken we graag van deze 
gelegenheid gebruik om extra geld op te halen voor speelartikelen op het schoolplein. 

Vorig jaar hebben we dankzij acties op school doeltjes bij de kleuters en hinkelbaan 
pleinplakkers kunnen aanschaffen. Als ouderraad vinden we het buiten spelen en het hierin 
stimuleren door uitdagende mogelijkheden belangrijk. Met het geld van de Rabobank 

zouden we graag kijken wat we hierin nog meer kunnen aanbieden.  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/11/Ouderkaart.pdf


STEMMEN 
Van 9 t/m 28 februari 2019 mogen leden van Rabobank Zuid en Oost Groningen vijf 

stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. 
Elke stem is dus geld waard! 
Dus heeft u een rekening bij de RABOBANK en bent u ook lid van de Rabobank dan kunt u 

2 stemmen op Stichting Beukbreed/OBS Beukenlaan uitbrengen.  
Hoe weet u of u mag stemmen!!  
Heeft u een rekening bij de Rabobank dan kunt u online checken of u ook lid van de bank 

bent door te kijken bij uw persoonlijke gegevens!  
-Bent u lid :  dan ontvangt u binnenkort mail en/of post met daarin info over de stemronde 
en kunt u 2x op ons stemmen. 
-Bent u nog geen lid van de Rabobank en wilt u wel een stem uitbrengen dan kunt u heel 

snel lid worden zonder enige kosten door u in te schrijven op de website 'uw 
lidmaatschap'. Doe dit dan zo snel mogelijk! 
Ook uw familieleden en vrienden kunnen op onze school stemmen, dus vraag ze gerust! 

Hoe meer stemmen, hoe meer geld de ouderraad van OBS Beukenlaan toegewezen krijgt 
door de Rabobank. 
 

 
 
 

Actieweek 11 t/m/ 15 maart voor meer investering in het onderwijs. 
Landelijke stakingsdag van basisschool tot universiteit op 15 maart. 

 
 

Houdt u er rekening mee? Want wij doen mee.  
 


