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Nieuwsbrief 

Nummer 9, vrijdag 8 juni 2018 

Agenda: 

25 juni Leerlingen zijn alleen de middag vrij 

12 juli Leerlingen zijn de hele dag vrij. 

5, 9 en 10 juli Rapportgesprekken. 

18, 19 en 20 juni  Schoolreis groep 8 

26 juni Schoolreis groep 7 

3 juli  Schoolreis groep 5 en 6 

17 juli Afscheid groep 8 

20 juli Laatste schooldag, om 12 uur vrij. 

 

 

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. 

20 juli is de laatste schooldag voor de zomervakantie. Leerlingen zijn dan om 12.00 u. vrij. 
Op bovengenoemde dag en dagdelen zijn alle leerlingen vrij.  
 

KiVa-nieuws 

De leerlingen vanaf groep 5 hebben eind mei de KiVa-lijsten ingevuld. Leerlingen krijgen een eigen 

inlogcode en vullen individueel de lijsten in. KiVa verwerkt deze gegevens in overzichten per groep. 

Aan dit overzicht kunnen we o.a. zien hoe de school en de groep scoort op welbevinden, veiligheid 

en of er sprake is van pesten of gepest worden. Deze gegevens worden in het team besproken en zo 

nodig wordt er actie ondernomen. Deze acties kunnen betrekking hebben op school- groeps- en 

leerling niveau.  

Uit onderzoek blijkt dat KiVa een bewezen effectief programma is, dat op KiVa-scholen sprake is 

van minder pestgedrag dan op andere scholen. Onze sociale veiligheidscoördinator, Petra Holderer, 

bezoekt de KiVa-bijeenkomsten en blijft d.m.v. het lezen van vakliteratuur op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen. Op schoolniveau wordt preventief gewerkt aan het voorkomen van pesten 

en daar waar sprake is van pesten wordt actie ondernomen. Petra brengt en houdt ouders op de 

hoogte van de gesprekken die zij voert met leerlingen. Bovendien krijgen leerlingen waarbij sprake 

is van pesten nazorg om op de hoogte te blijven van het welbevinden en de veiligheidsbeleving van 

deze kinderen.  
 

Overblijf 

We hebben er twee overblijfkrachten bij namelijk: Nanda Bisschop ( ouder van school) in de 

middenbouw en Ineke Groen ( voormalige ouder van school en overbuurvrouw) bij de kleuters. Daar 

zijn wij natuurlijk erg blij mee. We vinden het belangrijk dat vooral in de onderbouwgroepen twee 
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krachten aanwezig zijn i.v.m. de veiligheid in de groepen. Wij heten beide dames van harte welkom 

en wensen ze veel plezier met de kinderen.  

Verzoek: 

In de groepen 1 en 2 hebben veel leerlingen dezelfde broodtrommel en bekers, dat maakt het uitdelen 

moeilijk. De overblijfkrachten zouden het fijn vinden als de naam van uw kind(eren) op de trommel 

en beker komt te staan.  

 

Overblijfrekeningen 

Volgende week krijgen de leerlingen die overblijven de rekening mee. 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  

April en mei zijn samengevoegd, omdat er in mei maar weinig overblijfdagen waren i.v.m. de vele 

vakantiedagen. 

                                 

Leerlingenraad 

Punten vanuit de vorige leerlingenraadbijeenkomst zijn besproken in de vergadering van meesters en 

juffen. Op 25 mei 2018 is de leerlingenraad weer bijeen geweest. 

In deze vergadering zijn de volgende punten besproken: 

Veiligheid op schoolplein 

Er mogen alleen softballen of de ballen van school mogen gebruikt worden op het schoolplein. 

Pleindienst zal hier op letten, maar klasgenootjes kunnen elkaar ook aanspreken op het gebruik 

hiervan en aangeven dat harde ballen te gevaarlijk zijn. 

De leerlingenraad wil graag minder voetbal op de verschillende pleinen en meer andere sporten. 

Verlenging van de pauze 

Het verzoek om een langere eetpauze is afgewezen i.v.m. het feit dat de school zich moet houden aan 

vaststaande regels voor de pauze. We kunnen geen lestijd “afpakken” voor extra pauze. 

Flesje water op de tafel tijdens warm weer 

Juffen en meesters willen daar geen vaste afspraken over maken. Is afhankelijk van meerdere zaken 

bijvoorbeeld het gebruik van laptops/iPads….niet handig als er een flesje water naast staat. Ga in 

gesprek met eigen juf of meester als het erg warm is of je een flesje water mee mag. 

Gescheiden plein midden-bovenbouw. 

Het zou erg jammer zijn als oudere en jongere kinderen minder in contact komen met elkaar. Jonge 

kinderen kunnen veel van oudere kids leren en oudere kinderen spelen vaak voorzichtiger als er 

jongeren in de buurt zijn. We leren van elkaar!         

Vanuit de leerlingenraad zijn o.a. de volgende bespreekpunten naar voren gekomen: 

- Minder voetbal op de pleinen. 

- Voorstel voor het oprichten van een schoolpleincommissie. 

- Meer schommels op het plein. 

- Overblijfspullen merken met een stift, zodat duidelijk is van wie het is. 

- Sporttoernooi op school, hoeft geen voetbal te zijn. 

- Betere en meer ballen. 

- Verbeteren van het plein, nu ligt er vaak modder, omdat er geen gras meer in zit. 

( Hier zijn we al mee bezig, ook wordt er gewerkt aan het plaatsen van de klimstenen. Dit is 

meer werk dan we dachten.) 
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De notulen van deze vergadering worden besproken in de groep en er worden nieuwe onderwerpen 

gevraagd vanuit de groep en juf Petra bespreekt de aangedragen punten weer met de juffen en de 

meesters. 

 

Schoolsportdag 

Donderdag 14 juni is de sportdag voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 op het Bato veld in 

Winschoten. De leerlingen komen op de normale tijd op school en we lopen gezamenlijk naar het 

sportveld. Om 9.15 uur beginnen de spelletjes. Sportieve kleding en schoeisel is wenselijk, aangepast 

aan de weersverwachting voor die dag. Zwemkleding en een handdoek zijn ook handig i.v.m. de 

buikschuifbaan. De kinderen kunnen zich omkleden in een kleedkamer.   

Om 12.30 uur is de estafette. Wij zijn dit jaar opruimschool en ruimen na de estafette met zijn allen 

op, op aanwijzing van de leerkracht. Hierna zijn de leerlingen vrij. Dit is tegen 12.50 uur. U mag uw 

kind ophalen van het sportveld. Dit dan graag van te voren doorgeven aan de groepsleerkracht. De 

leerlingen die niet worden opgehaald lopen met de leerkracht mee naar school en mogen naar huis 

als ze bij school zijn. Als uw zoon/dochter naar de buitenschoolse opvang gaat na schooltijd, kan 

hij/zij bij de leerkracht op school blijven. Ook dit graag doorgeven aan de leerkracht.    

Wanneer het weer erg slecht is kan het zo zijn dat de sportdag niet doorgaat. De scholen worden 

hiervan op de hoogte gesteld voor 8.30 uur. Wanneer dit het geval is krijgt u van ons een mailtje en 

hebben de kinderen gewoon school die dag, op de normale schooltijden.   

We hebben nog niet voldoende juryleden. Als u ons wilt en kunt helpen, laat dit dan aan de 

leerkracht van uw kind weten.  

Ouders die zich al hebben opgegeven om te helpen, bij deze alvast bedankt!  

 

Spelmorgen 

Op donderdag 14 juni hebben de groepen 3 en 4 een Spelmorgen op het WVV-terrein. Woensdag 

krijgen de kinderen een schoolshirt mee dat ze donderdag moeten dragen. Alle kinderen komen 

donderdag op de gewone tijd op school. Om 8.30u. lopen zij, samen met de leerkrachten en 

begeleidende ouders, naar het WVV-veld in het park. Om 9 uur start de Spelmorgen, dit jaar in het 

teken van landen. In groepen van maximaal 10 kinderen worden 8 verschillende spelletjes gespeeld. 

Ook is er een pauzemoment waarin de kinderen iets te drinken en eten krijgen. Ouders mogen 

natuurlijk komen kijken. Het is op het WVV terrein verboden te roken! Om half 11 is de Spelmorgen 

afgelopen en lopen we terug naar school. Daar wordt nog iets geknutseld. ’s Middags zijn de 

kinderen vrij. 

 

Naschoolse sport activiteiten 

Komende donderdagen zijn er weer allerlei activiteiten voor OBS de Beukenlaan/ OBS Heiligerlee in de 

gymzaal van de Beukenlaan in Winschoten! 

 

Donderdag  14 juni Loopspelen/Freerunning  

Donderdag  21 juni Hindernisslagbal 

Donderdag  28 juli Atletiekspelen 
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Groep 1 t/m 4 van 15.15 uur tot 16.15 uur 

Groep 5 t/m 8 van 16.15 uur tot 17.15 uur 

 

Kom gewoon langs! Je hoeft je niet aan te melden. 

Deelname = Gratis 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniël Boekee d.boekee@hvdsg.nl of  

06-27418973 

 

Praktisch verkeersexamen 

Het praktisch verkeersexamen in Oldambt is gehouden op vrijdag 25 mei. Alle leerlingen zijn 

geslaagd. Wij bedanken de ouders die meegefietst zijn met groep 7.  

  Gefeliciteerd! 

 

 

Ouderpanelgesprek  

 

 

 

op 11 juni is een ouderpanelgesprek georganiseerd. De avond start om 19.30 u. en zal rond 21.00 u. 

worden afgerond. De leerkracht van de groep van uw kind heeft een aantal ouders per mail of 

telefonisch benaderd met de vraag of u wilt deelnemen aan dit ouderpanelgesprek. Gelukkig hebben 

een aantal ouders te kennen gegeven met ons mee te willen denken over onderwerp ICT- onderwijs 

en de 21ste - eeuwse vaardigheden. Wij zien hier naar uit.  

 

Donderdag  05 juli Badminton 

Donderdag  12 juli Sportinstuif 

Donderdag 19 juli Vrij bewegen 
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Centrale Eindtoets 2018 (CET)  

De leerlingen van de groepen 8 hebben op 17, 18 en 19 april de Centrale Eindtoets van Cito gemaakt.  

Deze toets is verplicht en volgt op het schooladvies wat we hebben gegeven in februari. De 

resultaten van de CET worden o.a. gebruikt om te kijken in welke mate de leerlingen van groep 8 

rekenen, taal en lezen beheersen. 

De resultaten van de school worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van alle deelnemende 

scholen met dezelfde instroomcorrectie wat betreft het leerling-gewicht.  

Alle 43 leerlingen van OBS Beukenlaan hebben deelgenomen aan de toets en alle uitslagen zijn 

meegenomen in de rapportage.  

 

Aantal leerlingen groepen 8 Schoolscore 2018 Landelijk gemiddelde 2018 

43 533.6 534.3 

 

Aan deze gegevens valt te zien dat de school 0.9 punten beneden het landelijk gemiddelde heeft 

gescoord en beneden de ondergrens van de inspectie. Intern wordt onderzocht wat de mogelijke 

factoren zijn die van invloed zijn geweest op deze schoolscore.  

De CET is de afsluitende toets van een schoolperiode van 8 schooljaren. De leerkrachten, juf 

Marloes en juf Hilda, hebben naar aanleiding van de individuele scores en het reeds gegeven 

schooladvies gesprekken gevoerd met ouders en leerlingen. Tijdens deze gesprekken wordt het 

advies, dat voor de CET al is afgegeven, nogmaals met ouders besproken. Deze gesprekken zijn naar 

tevredenheid verlopen.  

 


