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Na een heerlijke warme zomervakantie gaan op 3 september de schooldeuren weer open en zijn alle 

leerlingen en hun ouders van harte welkom op OBS Beukenlaan. In deze startbrief vindt u wellicht 

bekende maar ook nieuwe informatie over de eerste weken van het schooljaar 2018-2019. 

Deze startbrief begint echter met een belangrijke en heugelijke mededeling: Op 23 augustus is er bij 

juf Milou en haar man Mark een zoontje geboren. Zij zijn de trotse ouders van Max en alles gaat naar 

wens. Wij feliciteren Milou, Mark en de twee grote zussen met hun zoontje en broertje.  
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31 augustus Startbrief schooljaar 2018-2019 

 3 september Eerste schooldag 

Start van de GOUDEN weken 

6 september  Streetwise Veilig Verkeer Nederland (VVN) 

14 september Afsluiting van de eerste twee GOUDEN weken 

13, 17 en 18  september Start-gesprekken 

26 en 27 september Schoolstudio in de groepen 1 t/m 8 



De school 
Bij binnenkomst zult u zien dat de hoofdingang, de centrale hal, de gang naar de kleuterlokalen en de 

lokalen van de groepen 3, 1 en 1/2 zijn geverfd. Het ziet er weer heerlijk fris uit. Uit de 

kleuterlokalen zijn de huisjes verwijderd, zodat deze nu mooi ruim en overzichtelijk zijn. Kom gerust 

even binnen als u uw kind(eren) naar school brengt maandag.  

 

Lokalen schooljaar 2018-2019  
Het komend schooljaar zitten de leerlingen van groep 3 in het lokaal van meester Jakko, was groep 6.  

Groep 1 —> was ook groep 1 van juf Hilda.  

Groep 1/2 —> was ook groep 1 van juf Karin  

Groep 7 —> was groep 4b van juf Annelies  

Groep 8 —> was groep 5 van juf Babs / Milou  

Groep 4b —> was groep 8b van juf Hilda/ Cristel  

Groep 4a —> was groep 8a van juf Marloes  

Groep 6 —> was groep 7 van meester Bruny 

Groep 5 —> was groep 3 van juf Petra 

 

Kennismaking met juf Karin Bos.  
Zoals in de laatste nieuwsbrief is vermeld worden de lesgevende taken van juf Milou 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 Karin veel plezier op OBS 

Beukenlaan. 

 

De GOUDEN weken 
In de eerste weken worden activiteiten gedaan die in het teken staan van elkaar beter leren kennen. 

Wij noemen dit de GOUDEN weken. Er wordt door alle groepen een groepsposter gemaakt en op 

vrijdag 14 september worden de eerste twee weken op ludieke wijze afgesloten. Gedurende zes 

weken blijven de groepsleerkrachten aandacht besteden aan groepsvorming en ook daarna blijft het 

werken aan een goed pedagogisch klimaat van belang. In de eerste week na de kerstvakantie volgt er 

opnieuw een GOUDEN week om een aantal onderwerpen te herhalen.  

 

 

Onze school is een   school  
 

 

Tijdens de KiVa-lessen, die iedere week worden gegeven, wordt aandacht besteed aan de geldende 

plein- en schoolregels en aan de groepsregels. Samen met de leerlingen worden de groepsregels 

bedacht die belangrijk zijn om er een fijne groep van te maken. Het is onze wens dat iedereen met 

plezier naar school gaat en een fijne schooltijd heeft. Wij zullen er alles aan doen om deze wens in 

vervulling te laten gaan.  

 

Streetwise 
Kinderen nemen al vroeg deel aan het verkeer, fietsend of lopend, op  

weg naar school of naar vriendjes. Helaas vinden er nog steeds te veel  

ongelukken met jonge kinderen plaats. Daarom is het belangrijk dat ze  

geregeld verkeerslessen krijgen en veel oefenen.  

Verkeerswijzer Groningen biedt scholen verkeerseducatieve activiteiten aan. OBS Beukenlaan maakt 

hiervan gebruik door op donderdag 6 september deel te nemen aan het programma Streetwise.  

Met het (schoolplein)pakket Streetwise wordt in alle klassen aandacht  



besteed aan verkeer. Met elektrische auto’s en lesauto´s, zebrapaden,  

verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk  

nagebootst. ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules, passend bij  

de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen : 

●Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherken 

ning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van  

autogordel en autostoeltje. De leerkracht voert dit onderdeel zelf uit. 

●Blik en klik (groep 3 en 4): Verdere behandeling van gevaarherkenning,  

veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in  

een autostoeltje. Met behulp van de iCheck voert de leerkracht een  

indicatieve oogmeting uit.  

●Hallo auto (groep 5 en 6): Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de  

remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.  

Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een lesauto en  

mogen zelf remmen. 

●Trapvaardig (groep 7 en 8): Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en  

fietsbeheersing. Ook fietsen de leerlingen met een zware rugtas op.  

Hiermee worden ze voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de  

middelbare school. 

 

Ook vragen wij ouders en grootouders nadrukkelijk om gebruik te maken van onze schoolroute. 

Door deze route te gebruiken wordt het brengen en halen van leerlingen een stuk veiliger en worden 

verkeersproblemen voorkomen.  

 

Inzet ICT  

Voor de groepen 1, 2 en 3 zijn 5 I-pads per groep aangeschaft. Leerlingen kunnen oefenen met 

software die aansluit bij de methode Kleuterplein en overige onderwijs gerelateerde software. In elke 

groep komt tenminste bovendien 1 laptop te staan, omdat deze andere mogelijkheden biedt. 

Voor groep 3 zijn 2 Chromebooks aangeschaft en voor 4a en 4b zijn 5 Chromebooks per groep 

aangeschaft. Leerlingen kunnen gebruik maken van oefensoftware die aansluit bij onze methodes 

voor rekenen, taal en wereldoriëntatie.  

Voor de groepen 5 t/m 8 is voor alle leerlingen een Chromebook aangeschaft plus oortjes, die in een 

doosje met de naam erop worden bewaard. Deze worden eenmalig door school verstrekt. Eventueel 

kunnen leerlingen gebruik maken van een muis.  

Voor zowel leerlingen als leerkrachten wordt het maandag een spannende dag. Aan alle voorwaarden 

is hard gewerkt. De laadkasten zijn in gereedheid gebracht en de Chromebooks zijn ingericht voor de 

leerlingen. Ook is het wifi net aangepast maar toch blijft het spannend.   

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan: 

-gebruik maken van oefensoftware die past bij rekenen, taal (woordenschat) en spelling. Het 

voordeel is dat leerlingen datgene kunnen oefenen wat zij moeilijk vinden (sluit aan bij de 

onderwijsbehoeften).  

-de verwerking van het rekenen uitvoeren op hun Chromebook i.p.v. in het werkschrift. Het gebruik 

van papier voor het oplossen van rekenproblemen en uitrekenen van sommen blijft belangrijk. Het 

voordeel van verwerken op een Chromebook is dat de leerkracht in een overzicht kan zien wie op dat 

moment hulp nodig heeft en instructie kan geven (sluit aan bij de onderwijsbehoeften). 



-de toetsen van rekenen en taal digitaal invoeren (op dit moment gebeurt dit ook al wat betreft het 

rekenen). 

-de verwerking van Engels uitvoeren op hun Chromebook i.p.v. in het werkschrift. 

 

Aanschaf nieuwe methodes 

Dit schooljaar wordt in alle groepen Engels gegeven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 

methode Take it Easy.  

Vanaf groep 3 t/m 8 gaan we werken met een nieuwe geïntegreerde methode voor de 

wereldoriëntatievakken, Blink (zie bijlage: ouderbrief met informatie) 

Schrijven is en blijft een vak. We hebben voor de nieuwe methode van Pennenstreken gekozen. De 

leerkrachten gaan gebruik maken van het digibord ter ondersteuning van de les en de leerlingen 

krijgen een schrijfboekje. 

In alle groepen wordt muziekles gegeven in samenwerking met de muziekschool. Ook hierbij wordt 

gebruik gemaakt van digitale ondersteuning. 

 

21ste -Eeuwse vaardigheden 

Op 26 en 27 september komt schoolstudio wederom alle groepen bezoeken. In de extra nieuwsbrief 

van het vorig schooljaar heeft u al informatie gekregen over de activiteiten van schoolstudio in de 

groep.  

 

Visie en Missie traject 

Al vrij vlot na de zomervakantie gaan wij aan de slag met een Visie- Missie traject onder begeleiding 

van Natuurlijk leren. Samen gaan we de stip op de horizon bepalen en de weg ernaartoe uitstippelen. 

Wij gaan aan de slag met de vraag: Wat vinden wij als team van OBS Beukenlaan belangrijk voor 

onze leerlingen en uw kind(eren)? Doordat we ook aan de slag gaan met het opzetten van een 

Integraal Kind Centrum zullen ook de collega’s van de opvang en de Peuterspeelzaal hierbij 

aanwezig zijn.  

 

 
 

Graag tot maandag 3 september. 

 

Team OBS Beukenlaan. 


