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Nieuwsbrief 

2e jaargang  nr.3 donderdag 16 november 2017 

Agenda: 

16 november Nieuwsbrief 3 

17 november Juf Petra viert haar verjaardag 

20 november OR: school versieren i.v.m. 

Sinterklaasfeest 

24 november Juf Karin viert haar verjaardag 

5 december Sint op school  

11 december OR: school versieren i.v.m. kerst 

 

 

Kiva  Nieuws    

 

 

Kiva monitoring 
In de maanden oktober en  mei vullen de  kinderen vanaf groep 5 de vragenlijst van de Kiva-monitor 

in. Deze vragenlijst is de afgelopen weken digitaal en individueel ingevuld. We laten kinderen deze 

Kiva monitor invullen zodat we kunnen kijken hoe het gaat met de veiligheidsbeleving van de 

kinderen en wat de situatie in de groep is met betrekking tot pesten.  

Ook volgen we de veiligheidsbeleving en het welbevinden van alle groepen middels het programma 

Zien! (sociaal emotionele ontwikkeling); de leerkracht vult zelf gegevens in naar aanleiding van 

eigen observaties en vanaf groep 5 wordt de vragenlijst ook ingevuld door leerlingen. Verder wordt 

er een sociogram gemaakt van alle groepen.  

Alle gegevens zorgen ervoor dat het Kiva team en de leerkrachten een goed beeld hebben van de 

groep en de individuele leerling. Op deze manier kunnen we tijdig ingrijpen op groepsniveau of 

individueel niveau en heeft de leerkracht handvatten om nog beter in te kunnen spelen op de sfeer in 

de groep middels de wekelijkse Kiva lessen. 

De Kiva monitor laat zien dat: 

-  het welbevinden in de klas sinds de start van de meting in oktober 2015 een duidelijk 

stijgende lijn vertoont. 

- minder leerlingen aangeven gepest te worden; er is een lichte daling te zien vanaf het eerste 

meetmoment in 2015. 

- steeds meer leerlingen aangeven “helemaal niet” gepest te worden. 
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Bovenstaande kan worden gezien als een positieve ontwikkeling, maar we zien een lichte daling 

in welbevinden op schoolniveau. We hebben daarom besloten om op schoolniveau het toezicht in 

en buiten de klas te verscherpen. Concreet houdt dit onder andere in dat in enkele groepen extra 

toezicht is in de kleedkamers. Ook zullen we de leerlingenraad vragen mee te denken over waar 

“onveilige” plekken zijn en hoe we dit kunnen oplossen.  

Nascholing 

De veiligheidscoördinator van onze school zal deze maand namens onze school een 

regiobijeenkomst bijwonen van Kiva. Op de Rijksuniversiteit in Groningen ( begeleider van Kiva in 

Nederland) zullen lezingen worden gegeven met als thema: chronische slachtoffers van pesten. 

 

Weerbaarheidstraining 

We zijn gestart met de weerbaarheidstraining: Rots en water (voorheen 

Respons). De training wordt gegeven door René Beertema van 

Budocentrum Chikara. 

Op 2 november is hij in de groepen 5,6,7 en 8a en b geweest om aan de 

leerlingen uit te leggen wat het doel is van Rots en Water en te vragen 

waar leerlingen aan willen werken. De trainer heeft van alle leerlingen 

de behoeftes in kaart gebracht en kan zodoende zijn training aanpassen 

aan de groep.  

De training is gestart op 6 november en in het rooster kunt u zien hoe 

laat de groepen aan de beurt zijn. 

 

 

 

 

 

 

Wij laten u tijdig weten wanneer de laatste dag wordt gehouden, omdat ouders op deze dag mogen 

komen kijken. De training bestaat uit 10 lessen, die in principe op de donderdag worden gegeven. 

Het is de bedoeling om ieder week één les te geven, maar het kan voorkomen dat er moet worden 

geschoven i.v.m. andere activiteiten. 

 

De leerlingenraad 

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen 

uit de groepen 5 t/m 8. Zij zijn gekozen door hun eigen groep en treden op als vertegenwoordigers.  

Dit schooljaar hebben de volgende leerlingen zitting in de leerlingenraad: 

Youri (groep 5), Sofie (groep 6), Myrle (groep 7), Joost (groep 8a) en Mila (groep 8b). 

Juf Petra is bij de vergaderingen aanwezig en zal zo nodig advies geven. 

Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het 

schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de 

schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen. In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze 

13.20 – 14.05: Gymlokaal  7 

11.15 – 12.00: Gymlokaal  5 

10.20 – 11.05: Gymlokaal  6 

9.25-10.10: Gymlokaal  8a 

8.30-9.15: Gymlokaal  8b 
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kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren 

naar elkaars mening, voorstellen te doen en activiteiten te organiseren. Ze krijgen een beter inzicht in 

de schoolorganisatie en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad verzamelt 

problemen, vragen en voorstellen van andere leerlingen, brengt dit samen en zoekt naar oplossingen 

en antwoorden. De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische 

beginselen en bevordert het actief burgerschap. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die zitting 

hebben in de leerlingenraad maar ook voor de overige leerlingen: een week voor er een vergadering 

plaatsvindt zal er in de groep gediscussieerd worden over punten die de groep graag besproken ziet 

tijdens de vergadering. Na de vergadering wordt vervolgens door de vertegenwoordiger verslag 

uitgebracht aan de klas van hetgeen besproken en besloten is. 

In feite zijn alle kinderen van groep 5 t/m 8 betrokken bij de leerlingenraad ! 

Wat doet de leerlingenraad? 
 Bespreekpunten verzamelen vanuit  de eigen groep en deze inbrengen in de vergadering. 

 Vergaderen over de ingebrachte punten en kijken hoe deze punten eventueel uit te voeren zijn 

(in overleg met team, OR of MR). 

 Het team, OR of MR kan ook punten inbrengen; bijvoorbeeld hoe denken de kinderen over 

bepaalde activiteiten. 

 De uitkomst van de vergadering vertellen aan de eigen groep. 

 De leerlingenraad kiest zelf een voorzitter en notulist. 

Vergaderdata dit schooljaar: 

Dit schooljaar vinden de vergaderingen van de leerlingenraad op de vrijdagmiddag onder schooltijd 

plaats op de volgende data: 20 oktober, 8 december, 3 februari, 23 maart, 25 mei en 6 juli. 

Kort verslag van de leerlingenraad van 20 oktober 2017: 

Tijdens deze eerste vergadering hebben we de taken van de leerlingenraad besproken. Ook gaan de 

leden nadenken over een eventuele extra taak als voorzitter of notulist van de vergadering.  

Uiteraard zijn de punten die vanuit de groepen 5 tot en met 8 naar voren werden gebracht uitvoerig 

besproken. Belangrijke punten waren onder andere: meer speelgoed op het schoolplein en invoering 

knutselmiddagen. Vanuit het team werd aan de leden gevraagd met de eigen klas na te denken over 

de regel uit de schoolgids over het uitdelen van uitnodigingskaartjes voor verjaardagen in de klas. 

De uitgebreide notulen zijn via de leden van de leerlingenraad naar de eigen klas gegaan en naar het 

team.  

 

“Betekenisvol” rekenen 

In het schooljaar 2016-2017 heeft het team van OBS Beukenlaan een 

teamtraining gevolgd bij Bureau Meesterschap. Deze rekentraining kent twee 

doelen, namelijk: het voorkomen van en het oplossen van rekenproblemen. We 

werken als team verder aan de ontwikkeling van “betekenisvol” rekenen door te 

zorgen voor een leerrijke omgeving, door doelgericht te werken en door tijdens 

de instructie meer gebruik te maken van materialen. Bij leerlingen zorgt dit 

voor rekenbegrip en dat is nodig om de “kale” som (3+4=) uit te kunnen 

rekenen. In groep 4 hebben de leerlingen o.a. de tafel van 2 geleerd met behulp 

van sokken en weten leerlingen van groep 6 hoeveel kinderen er in een vierkante meter passen. 

Zorgen voor rekenbegrip begint al in de onderbouw, in de groepen 1 en 2, daarom wordt er in deze 
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groepen een rekenhoek gemaakt waar leerlingen zelf aan de slag gaan met rekenbegrippen zoals: 

zwaar en licht, van groot naar klein, hoeveelheden enz. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen 

het rekenwerk op deze manier aan te bieden om zodoende te zorgen voor meer begrip en betere 

resultaten. Bezoek voor meer foto’s de website van onze school: www.obsbeukenlaan.nl.  

 

100-dagen-(voor)lezen 

Heel veel ouders en kinderen doen dit jaar weer mee aan de leesbevorderingsactie 100-dagen-

(voor)lezen. Het project loopt nu 4 weken. Er zijn kinderen die nog geen dag gemist hebben! Vergeet 

u niet steeds de datum te noteren op het formulier? We hopen in januari een recordaantal medailles te 

moeten bestellen. 

 

Kijkavond 

Het was weer lekker druk en gezellig op onze kijkavond. We hebben geconstateerd dat de opkomst 

per groep verschilt en dat er meer ouders van de onderbouw en middenbouw deze avond bezoeken 

dan in de bovenbouw. Het gemiddelde aantal bezoekers ligt op 85 %. De reacties van ouders zijn 

overwegend positief en alle leerkrachten hebben aangegeven het een fijne en ongedwongen manier te 

vinden om met ouders en leerlingen in contact te zijn.  

 

De schoolroute 

De school wil alle ouders er nogmaals op attenderen dat er gebruik moet worden gemaakt 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 hebben vernomen dat opa’s, oma’s 

en oppasouders niet altijd op de hoogte zijn van de schoolroute. Ook zij willen vast graag 

gebruik maken van de schoolroute om ongelukken en chaos te 

voorkomen, maar ze moeten het wel weten. Zou u - als ouder – 

deze informatie door willen geven?  

 

 

 

 

 

Schoolfruit 

 

 

 

En weer zijn we ingeloot. Dat betekent dat onze school weer deelneemt aan het EU-Schoolfruit en 

groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van 

http://www.obsbeukenlaan.nl/
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voldoende groenten en fruit. Dat is niet alleen gezond maar ook gezellig! De kinderen krijgen op drie 

vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens 

de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 46 (13 t/m 17 

november 2017) en het project loopt t/m week 16 (16 t/m 20 april). Samen fruit eten doen we op 

woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft uw kind/kinderen dan alleen maar drinken mee te geven. 

Website 

OBS Beukenlaan sluit aan bij de website van SOOOG. Dat houdt in dat we afscheid nemen van de 

site die u en wij nog maar zo kort kennen. Wij doen dit niet omdat we niet tevreden zijn, dat zijn we 

juist wel, maar omdat we het fijn vinden dat ouders die de SOOOG-site bezoeken door kunnen 

klikken naar OBS Beukenlaan en de site heeft net iets meer mogelijkheden. Bovendien heeft 

SOOOG aangeboden dit jaar de kosten te willen dragen voor deze aanpassing en dat scheelt weer in 

de portemonnee. De nieuwe site is vanaf 1 december te bezoeken en zal er niet veel anders uitzien 

dan de huidige site.  

Het team bedankt Deklerkmedia voor het meedenken en het bouwen van de huidige site, die altijd 

prima heeft voldaan aan onze wensen. 

 

De MR 

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

Wat is een MR? 

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen moet elk schoolbestuur een 

medezeggenschapsraad (MR) instellen. 

Deze MR heeft een zogenaamde ouder- en personeelsgeleding. 

Op OBS Beukenlaan bestaat de MR momenteel uit vier ouders en drie personeelsleden 

(leerkrachten). 

Wat doet de MR?  

Medezeggenschap is mee besturen en adviseren. 

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Als ouder en leerkracht krijg je als lid 

van de MR de mogelijkheid om mee te praten over alles wat in en om de school gebeurt. 

De MR heeft twee rechten: 

 Het instemmingsrecht dat onder meer de inhoud van de schoolgids en het schoolreglement 

betreft. 

 Het adviesrecht dat onder meer de vakantieregeling, de wijziging van het lesrooster en het 

onderhoud van het gebouw betreft. 

De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn altijd ’s avonds. 

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. 

Dit betekent dat er twee vacatures in de oudergeleding van de MR ontstaan. Hiervoor worden twee 

enthousiaste ouders gezocht. 

Bent u als ouder betrokken bij alles wat er op OBS Beukenlaan gebeurt en wilt u hierover 

meepraten en mee beslissen, dan bent u wellicht de ouder die wij zoeken! 

Procedure 

In de loop van dit schooljaar wordt een verkiezingsprocedure opgestart. Geïnteresseerde ouders 

kunnen zich dan aanmelden. 
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Als zich meer dan twee ouders aanmelden dan worden er verkiezingen gehouden. 

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 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. 

 

Mededelingen OR 

Sinterklaasfeest 

 
Zaterdag is het alweer zover: Sinterklaas komt met zijn Pieten aan in Nederland. Hij zal het druk krijgen met 

het vullen van schoentjes, lezen van verlanglijstjes en natuurlijk het grote pakjesfeest. Op dinsdag 5 

december heeft deze goede man en zijn altijd trouwe helpers tijd gevonden om onze school te bezoeken. 

Juf Karin gaat nog in overleg om van deze dag weer een fijne feestdag te maken. Zij laat u t.z.t. weten hoe 

deze dag zal verlopen. 

 

Kerstfeest 

 
 

 

“Kom helpen om onze school weer in kerstsfeer te brengen”. 

 

Maandagavond 11 december vanaf 19.00 uur gaan we met een aantal ouders van de OR alle Sint-

versiering opruimen en daarna de hele school voor het kerstfeest versieren. Dit is een hele grote 

klus! We hebben hierbij hulp nodig van een aantal ouders. Als u deze avond mee kunt helpen dan 

zien we u graag! Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. De kinderen vinden het altijd 

geweldig als de hele school weer zo gezellig versierd is.  

Kerstdiner 
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Zoals u in de vooraankondiging al heeft kunnen lezen komt er een ‘kerstdiner nieuwe stijl’. In alle 

groepen kunnen de leerlingen genieten van een lopend buffet van door de kinderen zelf meegebrachte 

gerechten. In overleg met de kinderen van de groep wordt besloten wat er op het menu moet komen te 

staan. Deze gerechten komen op een kerstboom in de klas te hangen. Hier  

kan elke ouder een kerstbal met gerecht en hoeveelheid (bv 8 pers) vanaf halen.  

Op de boom kunt u noteren wat u mee heeft genomen. 

Tijdens het kerstdiner op donderdag 21 december brengt u uw kind dan samen  

met dit gerecht op school. Eventuele warmhoudplaatjes zijn welkom!  

Na het diner kunt u uw kind weer ophalen en tevens uw spullen weer meenemen.  

Op maandag 20 november komt de OR bijeen om de puntjes op de i te zetten en eventuele 

onduidelijkheden weg te werken. U wordt door middel van de mail op de hoogte gehouden. 

 

 

De Schoolfotograaf 

 
 

 

Op 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. Nieuw is de groepsfoto die 

dit schooljaar met een bijzondere achtergrond wordt geleverd. Noteert u deze datum vast in uw 

agenda en vergeet niet dat ook broertjes en zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten op de foto 

mogen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team OBS Beukenlaan. 

 

 

 

 


