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Nieuwsbrief 

2e jaargang  nr.4, vrijdag 15 december 2017 

Agenda: 

20 december Verjaardag juf Hilda groep 8b 

21 december Kerstdiner 

22 december Vanaf 12.00 u. zijn alle leerlingen vrij 

22 december tot 8 januari Kerstvakantie 

8-12 januari Luizencontole 

12 januari Lessen sterrenkunde voor alle groepen 

24 januari t/m 2 februari Voorleesdagen 

29 januari Teamscholing  

30 januari Inleveren formulier 100-dagen-lezen 

 

 

Kerstfeest op OBS Beukenlaan. 
 

 

 

                                 

 

                       Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief is de school alweer prachtig  

                    versierd. In de hallen staan de kerstbomen mooi opgetuigd en hangen  

             de guirlandes aan de wanden. Bij de ingang van de kleuters staat de berenboom,  

               die in het verleden een keer is gewonnen bij Intratuin.  

                       Wij bedanken de OR voor hun inzet en hun geweldige ideeën.  

               In de lokalen hebben leerlingen met hun leerkrachten de bomen versierd   

                 en zo langzamerhand wordt het lokaal aantrekkelijk door de vele  

                     kerstwerkstukjes van de leerlingen. Het is altijd weer een gezellig  

                     en sfeervol feest. 

Op donderdag 21 december wordt er een kerstuitvoering gehouden door alle groepen op het podium. 

We zullen genieten van kerstliedjes, kerstgedichtjes en toneelstukjes. Hiervoor maken we gebruik 

van onze nieuwe muziekinstallatie. Een prachtige handzame installatie met een mooi geluid.  

                     Op donderdagavond 21 december van 17.15 uur tot 18.30 uur vieren we  

                   kerstfeest op school. In alle klassen is er dit jaar een lopend buffet met  

                  zelf meegebrachte gerechten. Het buffet is grotendeels door de ouders  

              van onze leerlingen samengesteld. Beste ouders, heel erg bedankt voor jullie 

             hulp. We gaan er met z’n allen van genieten en maken er een mooi feest van. 

 

OBS Beukenlaan 

Beukenlaan 42 

9674 CC Winschoten 

 

T: 0597 414294 

E-mail: obsbeukenlaan@sooog,nl 

I: www.obsbeukenlaan.nl 
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Wat moeten de kinderen meenemen? 

Wij vragen u om donderdag 21 december een bord, soepkommetje, bestek en een beker voorzien van 

naam in een plastic tas mee te geven. U kunt de gemaakte gerechten om 17.15 uur in de klas 

brengen. Denkt u zelf bij een warm gerecht aan een warmhoudplaatje /rechaud en een 

opscheplepel! (Ook voorzien van naam!)  

Ophalen 

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden om 18.30 door de ouders uit de klassen opgehaald. De 

kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan om 18.30 naar het kerstplein en kunnen daar door de ouders 

worden opgehaald.  

Uitnodiging 

U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kom snert (tegen betaling! € 2,-), kop thee 

of koffie en gezellige kerstmuziek op het schoolplein te verblijven tijdens het kerstdiner van de 

kinderen.  

 

Leerlingenraad 

Afgelopen maand heeft de leerlingenraad haar tweede vergadering gehouden. 

In deze vergadering heeft de leerlingenraad Joost (gr.8a) als voorzitter gekozen en Mila (gr. 8b) als 

secretaris. We hebben ook deze keer veel zaken in de leerlingenraad besproken. 

Uiteraard hebben we de notulen van de vorige vergadering besproken en we hebben antwoorden 

gekregen op onze vragen/verzoeken van het leerkrachtenteam. 

De verzoeken van de leerlingen die onder andere gehonoreerd zijn door het team: 

- Er komt meer speelgoed op het plein. De school zal dit aanschaffen met gelden van Jantje 

Beton. Ook komt er een opruimkast op het plein. Wel wordt van de groepen en individuele 

leerlingen verantwoordelijkheid verwacht; geen speelgoed dat blijft “slingeren” op het plein. 

- Er komt gelegenheid voor skaten op het plein: elke dinsdag mogen leerlingen skaten op het 

gedeelte van het plein voor het lokaal van juf Vera. 

- Er komt dit schooljaar nog een knutselmiddag met workshops van de juffen en meesters. 

Op verzoek van het team hebben we in de leerlingenraad gesproken over het uitdelen van 

uitnodigingskaartjes op school. De vraag “ wel of niet toestaan van uitdelen van uitnodigingskaartjes 

op school” is eerst door de leden van de leerlingenraad in hun eigen klas besproken. 

In de meeste groepen vinden  veel kinderen dat het wel erg makkelijk is om de kaartjes op school uit 

te delen. Ook vinden sommige kinderen in de klas dat je “tegen een stootje” moet kunnen als je geen 

uitnodiging krijgt. Maar vaak blijkt dat het dezelfde kinderen zijn die niet vaak een uitnodiging 

krijgen, dat is niet leuk.  

In sommige klassen worden ook alternatieven aangegeven voor de uitnodigingskaartjes: deze 

kaartjes worden ook online gestuurd of afspraken worden via de mobiele telefoon geregeld. Dit doen 

voornamelijk de kinderen in de bovenbouw. De leerlingenraad vindt ook dat het voor sommige 

kinderen in de kleutergroepen en in de groepen 3 of 4 wel erg verdrietig kan zijn als je geen kaartje 

krijgt. De leerlingenraad vindt dat we kritisch moeten kijken naar het uitdelen van kaartjes op school. 

Je kan gerust de kaartjes bij de kinderen in de brievenbus gooien of online of via de mobiele telefoon 

je kaartjes versturen en afspraken maken. 

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

Op school worden er voor de kerstvakantie kaarten uitgedeeld door leerlingen. Het team is het erover 

eens dat dit erg leuk is mits het een kaart is voor de hele groep. We vinden het niet fijn dat sommige 

leerlingen wel en anderen geen kaart krijgen en willen daarom aan alle ouders doorgeven dat de 

kerstkaarten zeer worden gewaardeerd en een mooi plekje krijgen in het lokaal. Eén kaart voor de 

hele groep is voor iedereen leuk.  

Kaartjes voor individuele leerlingen mogen niet op school worden uitgedeeld.  

 

100- dagen- lezen  

We zijn al over de helft met het leesbevordering project ‘100-dagen-lezen’. De kerstvakantie staat 

voor de deur: 16 dagen om lekker te lezen! Op dinsdag 30 januari moeten de formulieren, met een 

euro als bijdrage voor de medaille, op school worden ingeleverd. Niet vergeten want wanneer de 

medailles besteld zijn ben je echt te laat en dat is heel jammer. 

 

Weerbaarheidstraining 

  

 

 

 

U wordt van harte uitgenodigd om op 25 januari de laatste 

weerbaarheidstraining te bezoeken. U, als ouders, kunt deze les 

bezoeken. In het schema kunt u zien wanneer de groep van uw kind aan 

de beurt is.  

 

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 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 bovengenoemde dag en dagdelen zijn alle leerlingen vrij. 

 

Nieuws vanuit de ouderraad. 

De OR is heel blij dat de ouderbijdrage zo vlot door ouders wordt betaald. Ouders die de rekening 

nog niet hebben voldaan hebben een herinnering gekregen om deze alsnog te voldoen. Het 

controleren van de betalingen neemt nogal wat tijd in beslag en de administratie van de OR zou het 

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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erg waarderen als u de herinnering zo spoedig mogelijk na ontvangst zou willen betalen. Dit scheelt 

een hoop werk. 

 

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. 

 

Sterrenkunde lessen op OBS Beukenlaan 

Op 12 en 26 januari komt Jeffrey Bout bij ons 

op school om in alle groepen een sterrenkunde 

les te geven. Volgens Jeffrey Bout, 

afgestudeerd sterrenkundige, spreekt 

sterrenkunde en ruimtevaart tot de verbeelding 

en vol enthousiasme laat hij zijn publiek het 

heelal zelf beleven. Hij laat kinderen het heelal 

van dichtbij beleven. 

 

 

 

 De onderwerpen die zijn gekozen zijn:  

 ‘De maan’ voor groep 1 t/m 5. Kun je de maan pakken? Wat is de maan? Waarom is die soms 

half en soms vol? 

 ‘Leven in de Ruimte’ voor groep 6 t/m 8. Wat weten we over buitenaards leven? Wat kunnen 

we bedenken zonder ze te zien? Kunnen wij ze vinden? Kunnen we op reis naar andere 

planeten en de sterren? 

 

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.  

 

Naar De Klinker 

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

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

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



 

 Nieuwsbrief: OBS Beukenlaan 2016-2017 

Op school wordt dit al voorbereid.  

De groepen 1 t/m 4 leren alvast de liedjes en worden voorbereid op het verhaal. Dit gebeurt 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. 

 

De schoolroute 

Een oplettende ouder maakte ons erop attent dat de vuilniswagen van Van Gansewinkel, nu Renewi, 

zorgt voor onveilige situaties op de dagen dat zij het vuilnis ophalen. In een telefonisch gesprek en 

via de mail heb ik dit aangegeven en gisteren kreeg ik de mededeling dat zij de chauffeurs hebben 

verzocht rekening te houden met de schooltijden. Namens de school en de ouders heb ik Van 

Gansewinkel bedankt voor het meedenken en vooral het meedoen.  

 

Inspectiebezoek 

Het is bijna niet te geloven maar we zijn opnieuw ingeloot voor een bezoek van de inspectie. De 

derde in drie jaar. De inspectie komt op 23 januari alleen in de middag. Het onderzoek is gericht op 

het thema, OP naar het VO. Er wordt gekeken naar de overgang van het basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs in relatie tot het bieden van gelijke kansen. Het adviseringsproces wordt 

besproken en er wordt gereflecteerd op welke afwegingen daarbij een rol spelen en op welke wijze 

de school een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid. Ook wordt er op 

knelpunten en belemmeringen die basisscholen ervaren bij de advisering en de overgang naar het 

voortgezet onderwijs gereflecteerd. 

Er vinden gesprekken plaats met de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de internbegeleidster en de 

directie.  
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Wij bedanken alle ouders die ons het afgelopen jaar op de één of andere 

manier hebben geholpen en hopen het komend jaar wederom op uw hulp te 

kunnen rekenen. 
 

Wij wensen u allen 

fijne feestdagen 

en een 

goed en gezond 

2018 

 
 

Team OBS Beukenlaan 


