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Nieuwsbrief 

Nummer 5, vrijdag 26 januari 2018 

Agenda: 

24 januari t/m 2 februari Nationale Voorleesdagen 

29 januari Teamscholing  

30 januari Inleveren formulier 100-dagen-lezen 

3 februari Leerlingenraad 

8 februari Schoolfotograaf 

14 februari Staking 

15/19 en 20 februari Rapportbesprekingen 1/8 

20 februari Juf Vera viert haar verjaardag 

21 februari Koffieochtend voor ouders groep 1 en 

peuterspeelzaal ‘t Beukenootje 

 

Kiva nieuws 
Elk schooljaar opnieuw wordt er gestart in een “nieuwe” groep. Er ontstaan nieuwe groepen, er 

komen klasgenootjes bij of klasgenootjes verlaten de groep. Ook als de groep helemaal hetzelfde 

blijft, wordt de groep na de zomervakantie opnieuw gevormd. Eveneens moeten leerlingen wennen 

aan een andere leerkracht en de leerkracht aan de nieuwe groep.  

De eerste weken na de zomervakantie beginnen we op onze school dan ook met de “Gouden” weken. 

We starten de eerste weken van het schooljaar met groepsvormende, leuke activiteiten. Groepsregels 

worden samen opgesteld en gehanteerd. Dit om een veilige groepssfeer te creëren waardoor er 

gedurende de rest van het schooljaar een fijne werksfeer heerst. 

De eerste twee weken na de kerstvakantie zijn we gestart met de “Zilveren” Weken. Na iedere  

(langere) vakantie is het een heel natuurlijk groepsproces dat groepjes opnieuw worden gevormd en 

onderlinge verhoudingen opnieuw worden bepaald. Dan is het van belang dat we ook nu weer, 

middels leuke activiteiten en opdrachten, werken aan het verstevigen van de groepssfeer en het 

herhalen van groep- en schoolregels.  
  

Nationale Voorleesdagen 

8 voorleestips voor ouders.  
1. De kaft  
Bekijk samen de voor- en achterkant van het boek. Praat over wat je kind ziet op 

de illustratie. Vraag je kind waar het boek over zal gaan. Bespreek de titel, de 

schrijver en de illustrator. Je kind krijgt interesse in het boek en komt in de 

voorleesstemming.  
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2. Plannen  
Leesbevorderingsprogramma’s geven aan dat het verstandig is om 20 minuten per dag voor te lezen. Dit 

stimuleert de ontwikkeling. Lees bijvoorbeeld twee keer tien minuten voor: een keer in de middag en een 

keer ’s avonds voor het naar bed gaan.  

3. Ritueel  
Maak een ritueel van het voorlezen. Lees bijvoorbeeld altijd voor als je kind naar bed gaat. Voor jullie 

beiden een fijn, ontspannen moment elke dag.  

4. Maak voorlezen leuk  
Voorlezen is leuk, het maakt niet uit hoe oud je kind is. Lees heel rustig voor, of juist snel in spannende 

situaties. Doe stemmetjes bij verschillende figuren (wel volhouden). Laat de emoties van de 

hoofdpersonen doorklinken in je stem.  

5. Voorspel het verhaal  
Stop na de eerste bladzijde, in het midden of op de een na laatste bladzijde van het boek. Laat je kind de 

rest voorspellen. Kinderen krijgen meer interesse in het verhaal, worden nieuwsgierig en ontwikkelen 

hun fantasie.  

6. Stel vragen  
Bespreek moeilijke woorden. Vraag welk woord je kind nog niet kent en leg deze uit. Heel goed voor de 

woordenschat. Stel eveneens vragen over het verhaal of de illustratie tijdens het voorlezen. Beperk dit tot 

één of twee vragen per bladzijde om je kind niet uit het verhaal te halen. Laat je kind rustig reageren en 

vragen stellen. Ga hier kort op in en stimuleer het reageren.  

7. Herhalen, herhalen, herhalen  

Je zal er zelf vast af en toe genoeg van hebben, maar voor kinderen is herhaling belangrijk. Dus ja, lees 

datzelfde boek maar voor de 100ste keer voor. Kinderen vinden het fijn om te weten wat er komt. 

Herhaling is goed voor het geheugen en om nieuwe informatie een plek te geven in het brein.  

8. Napraten over het boek  
Praat samen over het boek als het uit is. Wat vond je kind er van? Wat was leuk en wat minder? Wat was 

het probleem en hoe werd het opgelost? Wie kwamen er in het boek voor? Wat wil je kind ook doen en 

wat juist niet? Wat zou hij doen als…  

 

Teamscholing 

Teamtraining: Alle teamleden van OBS Beukenlaan gaan een aantal trainingen volgen.  

Op 29 januari hebben alle meesters en juffen een studiedag. In de ochtend wordt gestart met de 

theorie over digitale geletterdheid, de 21ste -eeuwse vaardigheden en mediawijsheid en de 

samenhang ertussen. In de middag gaan we praktisch aan de slag met materialen die tijdens de lessen 

kunnen worden gebruikt.  

Op woensdag 21 maart gaan alle leerkrachten van SOOOG naar de inspiratie dag die wordt 

gehouden in Groningen. 

Op maandagmiddag 26 maart volgen we een training met betrekking tot het leerlingvolgsysteem 

ParnasSys.  

Maandagmiddag 25 juni staat in het teken van collegiale consultatie, leerkrachten kunnen dan een les 

volgen bij een collega.  

Op donderdag 12 juli houden we onze jaarlijkse organisatievergadering. 
Op bovengenoemde dag en dagdelen zijn alle leerlingen vrij.  
 

Afsluiting 100-dagen-lezen 

A.s. zondag is de laatste dag van het project 100-dagen-lezen. I.v.m. de teamtraining op maandag 29 

januari moet het formulier (met de euro als bijdrage voor de medaille) op dinsdag 30 januari 

worden ingeleverd. Daarna worden de medailles besteld. Vergeet het formulier dus niet mee te 

geven! 
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Staking op 14 februari 

Zoals we al eerder hebben aangekondigd in een kort nieuwsberichtje en een schrijven vanuit 

SOOOG gaat het team van OBS Beukenlaan op 14 februari staken. Dit betekent dat de school is 

gesloten. 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit voor werkende ouders problemen op kan leveren. Toch 

vinden wij als team dat we ons blijvend moeten inzetten voor het onderwijs aan uw kind(eren) en 

onze leerling(en) en dat wij nu moeten zorgen dat leerlingen in de toekomst ook les kunnen krijgen 

van een meester of een juf. Er staat te veel op het spel om deze staking aan ons voorbij te laten gaan. 

Meer geld voor het onderwijs zorgt voor: 

 Het verlagen van de werkdruk. Daarbij kunt u denken aan extra formatie om groepen kleiner 

te houden (OBS Beukenlaan heeft meerdere grote groepen).  

 Inzet van onderwijsassistenten zou leerkrachten kunnen ondersteunen om nóg betere 

onderwijsvoorwaarden te kunnen creëren.  

 Betere salarissen, waardoor het aantrekkelijk is voor studenten om te kiezen voor de 

lerarenopleidingen. In het bedrijfsleven kunnen HBO’ers al snel meer geld verdienen. Er 

dreigt daardoor een enorm lerarentekort.  

Kortom, investeren is noodzakelijk om een goede toekomst van het basisonderwijs te kunnen 

realiseren. Investeren, in de klas en in de leerlingen, begint bij investeren in de leerkracht.  

Tot op dit moment heeft u misschien nog niet zoveel gemerkt van het nijpende tekort aan 

invalkrachten. Dat komt omdat wij als team de problemen oplossen die ontstaan bij ziekte. Zo 

hebben wij gebruik moeten maken van de volgende oplossingen: 

 twee groepen onderbrengen bij één leerkracht;  

 de schoolcoördinator/ leerkracht van de plusgroep inzetten; 

 leerlingen verdelen over verschillende groepen; 

 instructie wordt gegeven door de schoolcoördinator en vervolgens verwerken de leerlingen de 

stof bij de onderwijsassistente; 

 leerkrachten gaan ziek naar school, omdat zij al weten dat er geen invalkracht beschikbaar is. 

Wij hebben geen leerlingen naar huis gestuurd, omdat wij weten dat dit met name voor werkende 

ouders problemen oplevert. U kunt zich voorstellen dat dit ten koste gaat van het onderwijs aan de 

kinderen. Tot nu toe is er steeds maar één leerkracht ziek geweest, maar we houden ons hart vast als 

er een griepepidemie uitbreekt. Dan zou het zo kunnen zijn dat we ouders moeten verzoeken hun 

kind(eren) thuis te houden. Als wij niet opkomen voor het primair onderwijs wordt dit ook binnen 

onze stichting werkelijkheid.  

Wij hopen op uw begrip voor onze actie. 

Leerlingenraad 

De leerlingen van de leerlingenraad hebben tijdens een bijeenkomst aangegeven dat veel kinderen 

graag een knutselmiddag willen met workshops van juffen en meesters.  

De juffen die op de vrijdagmiddag een groep hebben vinden dit een goed plan en zijn op dit moment 

bezig met de voorbereidingen. Wij kunnen dit echter niet alleen en zullen binnenkort een mail 

versturen met daarin informatie en de vraag of er ouders, opa’s en oma’s bereid zijn om te komen 

helpen.   

De volgende vergadering van de leerlingenraad vindt plaats op vrijdagmiddag 3 februari a.s. 
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De Schoolfotograaf 

 
Donderdag 8 februari is het weer zover, de schoolfotograaf komt langs om van iedereen een mooi 

plaatje te schieten. Een mooie herinnering aan de schooltijd van uw kind. Zoals altijd beginnen de 

fotografen ook dit jaar met de foto’s van de broertjes en zusjes. Er zijn twee fotografen aanwezig 

waarvan één in het speellokaal bij de kleuters en één in de centrale hal. Om 8.25 u. gaat de eerste bel 

en gaan alle leerlingen naar hun lokaal. Om 8.30 u. gaat de tweede bel en kunnen ouders met de 

broertjes/ zusjes die nog niet op school zitten naar binnen voor de foto. Voor de organisatie is het 

handig als ouders met kinderen van de groepen 1 en 2 de foto laten maken in het speellokaal en de 

overige ouders in de centrale hal. Als u na verloop van tijd ziet dat er op één van de twee locaties 

geen wachtenden meer zijn dan is het natuurlijk mogelijk om daar de foto te laten maken. 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen (maar het hoeft niet) met een knuffel op de foto.  

 

Naar De Klinker 

Dit schooljaar zullen alle kinderen een voorstelling bijwonen in De Klinker.  

De groepen 1 t/m 4 zijn op 15 januari naar de voorstelling ‘Het geheim van de schatkist’ geweest. 

De groepen 5 t/m 8 gaan op 6 februari naar een productie van een eigen voorstelling. 

Op school wordt dit al voorbereid.  

De groepen 1 t/m 4 leerden alvast de liedjes en werden voorbereid op het verhaal. Dit gebeurde aan 

de hand van filmpjes van de hoofdrolspelers, kleurplaten en lessen. 

De groepen 5 t/m 8 krijgen  ook voorbereidende lessen, kleurplaten en filmpjes van de 

hoofdrolspelers te zien.  Aan de hand van die lessen leren ze hoe het er achter de schermen aan toe 

gaat en de leerlingen gaan een scene schrijven. 

 

Inspectiebezoek 

Afgelopen dinsdagmiddag is de inspecteur, mevr. Timminga, op bezoek geweest. Het onderzoek had 

als thema: OP naar het VO, en wordt gehouden op ongeveer 200/300 basisscholen en op het 

voortgezet onderwijs. Door dit onderzoek wordt o.a. de overgang, de advisering en de op- en 

afstroom van leerlingen in kaart gebracht. In de staat van het onderwijs - een jaarlijkse uitgave van 

het ministerie van onderwijs - wordt ook dit onderzoek gepubliceerd.    
De inspectie heeft aangegeven dat de leerlingen van OBS Beukenlaan goed voorbereid worden voor 

het VO, dat is ook verteld door 8 leerlingen van groep 8 die met haar in gesprek zijn geweest, die 

trots hun agenda lieten zien en vertelden dat zij trots waren op het advies dat ze al hadden gekregen 

en waar zij het in februari weer over gaan hebben. Zij vindt het goed dat leerlingen samen met hun 

ouders al vroeg betrokken worden bij de officiële gesprekken. De school geeft adviezen die passen 

bij het niveau van het kind en kan goed uitleggen waarom juist dat advies passend is bij die leerling. 

De plaatsingswijzer vindt zij op één enkel punt na een goed instrument, maar het is zeker goed om 

ook andere zaken zoals: werkhouding, motivatie en plannen mee te nemen bij de plaatsing. Dat 

leerlingen voor de zomervakantie (warme overdracht) en na het eerste rapport van het VO met de 

docenten worden besproken is natuurlijk prima, mits er ook daadwerkelijk iets mee wordt gedaan bij 

de begeleiding op het VO.  

Leerkrachten, intern-begeleidster en directie hebben het gesprek als zeer positief ervaren. Wij kijken 

uit naar de publicatie van het onderzoek, waaraan wij hebben bijgedragen. 
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De MR 

Meepraten op en over school? Dat kan in de MR! 

Vacatures 

Aan het eind van dit schooljaar stoppen zowel Annet de Rooy als Regine van den Akker als ouderlid 

van de MR omdat hun jongste kinderen dan de school verlaten.  

Procedure 

Op dit moment is bekend dat er sprake is van meerdere geïnteresseerde ouders. Opgave van 

meerdere ouders betekent dat er een verkiezingsprocedure wordt opgestart. 

De ouders van de leerlingen van OBS Beukenlaan kiezen dan de ouders die deel gaan uitmaken van 

de oudergeleding van de MR. 

Als u geïnteresseerd bent, houdt u dan de nieuwsbrieven/nieuwsberichten in de gaten voor meer 

informatie. Het is een interessante manier om betrokken te zijn bij de school van uw kinderen. 

Vragen 

Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in deze vacatures, dan kunt u zich wenden tot de leden 

van de MR. 
 

Nieuws vanuit de ouderraad. 

Vrijdag 9 maart organiseert de OR weer een discoavond. Meer informatie hierover volgt binnenkort. 

 
 

Ouder- en schoolbijdrage. 

Nog enkele ouders moeten de meegegeven herinnering betalen. De OR zou het erg waarderen als u 

het bedrag zo spoedig mogelijk over zou willen maken. De OR vraagt van ouders een ouder- en 

schoolbijdrage om verschillende activiteiten te kunnen bekostigen. De hoogte van de bijdrage voor 

deze activiteiten en de bijbehorende besteding leest u in het onderstaande overzicht. Uit de 

ouderbijdrage wordt bijv. de disco betaald en het Halloweenfeest.  

Culturele voorstellingen: deze worden bekostigd uit de begroting van de school. 

Groep 

 

Schoolreis Excursie Spelmorgen 

sportdag 

Sinterklaas Niet 
reguliere 
school- 

materialen 

Ouder-

bijdrage 

 

 

Totaal 

 

1 25,00 10,00 0,00 8,00 4,00 9,00 €  56,00  

2 25,00 10,00 0,00 8,00 4,00 9,00 €  56,00  

3 35,00 13,00 0,50 8,00 4,00 9,00 €  69,50  

4 35,00 13,00 0,50 8,00 4,00 9,00 €  69,50  

5 35,00 16,00 1,00 2,00 4,00 9,00 €  67,00  

 

 

 

6 35,00 16,00 1,00 2,00 4,00 9,00 €  67,00 

7 55,00 16,00 1,00 2,00 4,00 9,00 €  87,00 

8 80,00 16,00 1,00 2,00 4,00 9,00 €112,00 

In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over deze bijdrage. 
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Naschoolse sport activiteiten 

Raoul Alders is vervangen door Mark Vissers, hij zal voortaan de activiteiten verzorgen die in de 

sporthal plaatsvinden. De activiteiten die nog deze ronde staan gepland zijn:  

1 februari  Basketbal 

8 februari  Blokjes- en mattenvoetbal 

15 februari  Hindernisestafette 

22 februari  Piontrefbal. 

U krijgt de volgende ronde weer de informatie zoals u van ons bent gewend.  

 

Rekenspelletjes voor thuis 

Langs deze weg stuur ik u een link van wijzeroverdebasisschool.  

Het lijkt ons bijzonder waardevol om deze spelletjes onder uw aandacht te brengen. De spelletjes zijn 

leerzaam, voor ouders makkelijk te printen en zorgen weer voor wat ouderwetse gezelligheid. 

Bovendien zijn ze gratis. 

De instructievideo’s van deze rekenspelletjes zijn al meer dan 15.000 keer gedeeld op Facebook 

(het spel met de meeste likes tot nu toe is het ‘eierdoosspel’) en wijzeroverdebasischool heeft al 

ontzettend veel leuke reacties ontvangen van ouders. 

 

U kunt dit eenvoudig doen door gebruik te maken van de volgende link: 

 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/ 

 

Mini marktplaats OBS Beukenlaan 

Wij zijn op zoek naar een stevige weegschaal waar je aan de ene kant gewichten op moet zetten en 

aan de andere kant het product of ook gewichten. Ook zijn we op zoek naar gewichten vanaf een 

kilo. Wij willen deze materialen gebruiken bij het rekenen. Heeft u zoiets op zolder staan of kent u 

iemand die dit heeft dan houden wij ons van harte aanbevolen. 

 Of iets wat hierop lijkt. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwijzeroverdebasisschool.acemlnc.com%2Flt.php%3Fs%3Dde3a33074e2dbda0982b1ff9028272e0%26i%3D397A477A12A1837&data=02%7C01%7C%7C14a6b7691bc94e6c093108d563dd7972%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636524725224936027&sdata=UGhZ2dtnDM%2Fy4dCriN4MQWmYEn1rwGzcRgD3%2BV4Iq1o%3D&reserved=0

