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OBS Beukenlaan

Beukenlaan 42

9674 CC V/inschoten

T:0597 414294

E-mail : obsbeukenlaan@sooog,nl

I : www.obsbeukenlaan.nl

mer 10, vrijdag 20 iuli 20

Agenda:

De laatste schooldas
En alweer is er een schooljaar voorbij. De kinderenzijnheerlijk aan het zweÍlmen of spelen in de
speeltuin, een mooi moment om even stil te staan bij het schoolj aar 2017-2018 en vooruit te blikken
naar het schooljaar 2018-2019. Het was een jàar waarin vernieuwingen in gangzijngezet die het
komend schooljaar verder zullen worden ontwikkeld, zoals de 2lste-eeuwse vaardigheden, het
werken op Chromebooks en I- pads - door leerlingen - en muziekonderwijs. W'at we willen
vasthouden is o.a. cultuureducatie, de leerlingenraad bijeenkomsten, techniekonderwijs en
'betekenisvol' rekenen. We zijn er trots op dat we een KiVa-school zijnen aan de uitkomsten van de
vragenlijsten die zijn ingevuld door leerlingen is een positief effect af telezen. Ook zijn we er trots
op dat leerkrachten de betrokkenheid van ouders als goed tot zeer goed ervaren. 'We willen een
school zijnwaar leerlingen en ouders zich thuis voelen en daar zettenwe ons voor in.
Het komend schooljaar zal ook een bijzond er jaar worden, omdat we ons willen ontwikkelen tot een
Integraal Kind Centrum, onderwijs en opvang onder één dak. Zoals u heeft kunnen lezen in de
verschillende mailberichten gaan wrj samen op zoek naar de stip op de horizon en de weg er naartoe.
Een mooi vooruitzicht.
Met het vertrek van Hans Rendering ga ik een nieuwe uitdaging aan. Na 5 jaren te hebben gewerkt
als schoolcoördinator word ik fase directeur (overgangnaff eenlKC) van OBS Beukenlaan, hierdoor
krijg ik de kans om dat te doen wat ik nog graag wilde. Het mooiste van alles is dat ik bovenstaande
ontwikkelingen mag uitvoeren met het team van onze school. Schoolontwikkeling kun je niet alleen,
maar doe je samen. 

'We zien er naar uit.

Lokalen s chooli uar 2 0 I 8-2 0 I 9
De verhuizing is gisteren in gang gezet en in de vakantie zullen de leerkrachten regelmatig op
school aarrwezigzijn om de lokalen weer in te richten. Het komend schooljaar zittende leerlingen
van groep 3 in het lokaal van meester Jakko, nu groep 6.

Groep 1 -> nu ook 1 van juf Hilda.
Groep ll2 -> nu ook groep 1 van juf Karin

Groep 8 -> nu groep 5 van juf Babs / Milou
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groep I groep2 groep 3 groep 4a groep 4b

]'.§3,}'ntr§]rii:l JufH daJ Juf Karin Juf Petra Juf Annelies Juf Vera*
.r§*&+'mfi.: Juf H lda J Juf Karin Juf Petra Juf Annelies Juf Vera
tliffi§:rrtrr, Juf H lda J Juf Karin Juf Petra Juf Annelies Juf Vera

Juf H lda J Juf Karin Juf Petra Juf Annelies Juf Vera
Juf H lda J Juf Karin Juf Petra Juf Annelies Juf Babs

Juf Marloes Juf Karin Juf Petra Juf Annelies Juf Babs
Juf Petra Juf Annelies Juf Babs

Juf Marloes Juf Karin Juf Petra Juf Annelies Juf Babs
,'.r§Iïfr §lr::ir:,i:i.:

Groep 5 -> nu groep 3 vanjuf Petra.

Groeosverdeline, schooliaar 2 01 8-201 9
Nog even het overzicht van alle groepen en leerkrachten:

* Vera vervangt op deze dagen/dagdelen Annet Hijstek

Dit schooljaar voert een aantal leerkrachten aanvullende (lesgevénde) taken uit:
-Juf Cristel (rekencoördinator en begaafdheidsspecialist)) plusgroep en o.a. diagnostische
gesprekken voeren en begeleiden van leerlingen met rekenproblemen.
-Juf Marloes (gedragsspecialist)) o.a. groepsobservaties, doelgerichte gesprekken voeren met en
begeleiding van leerlingen.
-Meester Jakko (ICT-coördinator) ) o.a. leerkrachten en leerlingen ondersteunen bij de invoering
van ICT
-Juf Annelies (dyslexie- en leesspecialist)) o.a. leerkrachten ondersteunen bij de begeleiding van
dyslectische leerlingen.
Onze overige coördinatoren zijn:
Juf Hilda J) onderbouwspecialist
Juf Karin ) cultuurcoördinator
Juf Petra ) sociale veiligheidscoördinator
Juf Hilda Kroeze ) BHV-er en veiligheidscoördinator
Meester Bruny à sport- en spelcoördinator
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groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 plusgroep

Meester Jakko Juf Marloes Juf Cristel Meester Bruny
Meester Jakko Juf Marloes Juf Cristel Meester Bruny

ii $i§l..rl,..,:: Meester Jakko Juf Hilda K Juf Milou Meester Bruny
Meester Jakko Juf Hilda K Juf Milou Meester Bruny Juf Cristel

1:l Meester Jakko Juf Hilda K Juf Milou Meester Brunv

M{*ffi;l;'j
idiriffi:,::.:. Juf Vera Juf Hilda K Juf Cristel Meester Bruny
]:d&.ffi,;iiiiai: Meester Jakko Juf Hilda K Juf Cristel Juf Vera
@:i:i] Meester Jakko Juf Hilda K Juf Milou Juf Vera Juf Cristel
l§tf iq§:Il:i:r: r:,'.r: ri:i Juf Babs Juf Marloes Juf Milou Juf Vera



Afscheid
Helaas moesten we afscheid nemen van juf Andrea. Zij heeft les gegeven aan verschillende groepen

van onze school. Het afscheid was hartverwarmend en wij zullen haar vrolijkheid en betrokkenheid
bij collega's, leerlingen en ouders missen. Juf Andrea blijft werkzaam in het onderwijs en wij
wensen haar veel werkplezier op haar nieuwe school.
Verder nemen we afscheid van onze clusterdirecteur Hans Rendering. Hrj gaat samen met zijn vrouw
genieten vanzijnpensioen. Na drieënveertig jaar is dat welverdiend. Het team van OBS Beukenlaan
wil Hans bedanken voor zijn inzet en enthousiasme voor het onderwijs. Wlj wensen Hans en zijn
vrouw Ellen het allerbeste.

Ook dit jaar stonden de leerlingen van beide gïoepen 8 op het toneel van het UBBO om afscheid te
nemen van hun basisschoolperiode. Wij bedanken UBBO voor de mogelijkheid voor het gebruik
van het toneel en hun gastvrijheid. De musical was trouwens prachtig, goed gezongen en bijna tekst
vast. Vy'e hebben kunnen genieten van mooie filmopnames waarin ieder kind aangaf wat hij/zij in de

toekomst wil gaan doen. V/ij wensen alle leerlingen van de groepen 8 succes op het voortgezeÍ
onderwijs en hopen dat hun wensen en dromen uit zullen komen.

Inval iuf Milou
Zoals iedereen waarschijnlijk wel heeft kunnen zien is juf Milou in blijde verwachting. Op dit
moment geniet zij vanhaar nvangerschapsverlof. Na de zomervakantie zullen haar lesgevende taken
worden overgenomen door juf Karin Bos. De ouders van de leerlingen van groep 7 kunnen
dinsdagochtend 4 september om 8.30 u even langskomen om kennis te maken. Wij wensen juf Milou
een fijne tijd toe en Juf Karin veel plezier op OBS Beukenlaan.

Overbliifrekenineen
In de eerste week na de zomervakantie worden de overblijfrekeningen meegegeven. Leerlingen van
de beide groepen 8 krijgen deze digitaal aangeleverd.

Leerlingenraad
Punten vanuit de vorige leerlingenraadbijeenkomst zijn besproken in de vergadering van meesters en
juffen. Op 13 juni 2018 is de leerlingenraad weer bijeen geweest.

In deze vergaderingzijn de volgende punten besproken:
- Het bankje aan de zijkantvan de school is nu een mooi rust-, en uitkijk punt voor de klimmuur. Er
wordt daar niet meer gevoetbald.

-Er wordt nu minder "gehangen" in de doelnetten. Positieve opmerking vanuit de leerlingenraad; de
pleindienst let hier ook op en de meesters en juffen kijken nu meer naar plekken waaÍ in het verleden
minder werd gekeken.
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- Basket aan de zrlkant is nu "over" in verband met de klimmuur. Kan die wellicht ergens anders

komen?

- Ballen, materialen voor het schoolplein; pakken we volgend schooljaar op (als meester Bruny terug
is).

- Het was de wens van veel leerlingen om weer een sporffoernooi te houden, maar dit is helaas niet
gelukt ....wellicht volgend schooljaar.

B$ffiffiAT{KT*
Alle meesters en juffen bedanken de huidige leerlingenraad voor hun inzet en creativiteit. De

leerlingenraad heeft dit schooljaar een aantal zakenweten te realiseren. Denk hierbij aan de workshops

en aandacht voor het schoolplein.

Joost en Mila komen in ieder geval niet terug in de leerlingenraad.

Heel veel succes in het voortgezet onderwijs !

Na de zomervakantie worden er in de nieuwe groep verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad
20t812019.

Naschoolse soort activiteiten
In het schooljaar 2018-2019 wordt wederom NSA aangeboden. Er worden op de donderdagen allerlei sport-

en spel activiteiten aangeboden aan leerlingen van OBS Beukenlaan/OBS Heiligerlee in de gtmzaal van de

Beukenlaan in Winschoten! U krijgt na de zomervakantie het sportrooster.

Zomerleeswedstriid
Alle kinderen hebben de afgelopen dagen het formulier voor de Zomerleeswedstrijd mee naar huis gekregen.

We hopen dat er weer veel wordt gelezen in de vakantie en dat iedereen gaat mee doen aan de jaarlijkse

Zomerleeswedstrijd. Het formulier moet de eerste schoolweek worden ingeleverd op school, uiterlijk vrijdagT
september om 12.00u. Mocht uw zoonl dochter het formulier niet hebben mee genomen of is het kwijt
geraakt, dan kan in de eerste schoolweek nog een nieuw formulier worden opgehaald bij de oude leerkracht.

Ouderbetrokkenheid
Langs deze weg wil het team van OBS Beukenlaan alle ouders en grootouders bedanken voor hun
betrokkenheid. Dankzij jullie hebben we de luizen onder controle, de bibliotheek op orde, kunnen
leerlingen aan de slag met techniek, kunnen we cultuurevenementen bezoeken en op schoolreis. V/e
ervaren bovendien een grote betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren). We
willen een laagdrempelige school zijn enmerken dat ouders ons weten te vinden. Dus voor iedereen
van het team van OBS Beukenlaan een dikke duim:
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