Praktische informatie voor de ouders van de groepen 3 en 4 2020-2021

Visie
Goed onderwijs betekent voor obs
Oosterveldschool: onderwijs waarbij kinderen
betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en
zich er goed bij voelen. De leerkrachten houden
daarbij rekening met de belevingswereld van de
kinderen. Wij vinden samenwerking met ouders heel
belangrijk om het welbevinden, de betrokkenheid,
de talentontwikkeling, de creativiteit en
ondernemingszin van het kind vorm te geven.
Samen zorgen wij voor mooi onderwijs.

Sfeer en omgang met elkaar
Sfeer en omgaan met elkaar vinden wij als school
een belangrijk onderwerp om bij stil te staan. We
besteden hier in de klassen dagelijks aandacht aan
door hierover in gesprek te gaan rondom het
verhaal van de Kanjertraining. De Gouden Weken
zijn de eerste weken van
het schooljaar. Het zijn de
belangrijkste weken voor
het neerzetten van een
goede basis voor een fijne
sfeer in de klas. Daarom
zijn deze gouden weken
goud waard. Meer weten?
Kijk op:
www.kanjertraining.nl

Zorg
De leerlingen worden gevolgd door middel van
observaties, methode gebonden toetsen en nietmethode gebonden toetsen. Bij de niet- methode
gebonden toetsen maken wij in school gebruik van
het leerlingvolgsysteem van het CITO. Hiervoor
worden de leerlingen tweemaal per jaar, in januari
en juni, op verschillende vakgebieden getoetst. Het
kan zijn dat uw kind extra hulp nodig heeft. Dit wordt
altijd in overleg met ouders gedaan.

Nieuws
Wanneer er bijzonderheden of mededelingen zijn,
wordt dit via Parro verstuurd. Heeft u zelf een
mededeling, dan kunt u ons ook altijd mailen:
j.terschure@talentwesterveld.nl of
a.hartlief@talentwesterveld.nl. U kunt ook in Parro
een berichtje sturen. Graag beide leerkrachten
toevoegen in het gesprek, zo zijn wij allebei op de
hoogte.

Aanvangstijd
De bel gaat om 8.25u, zodat wij om 8.30u met de
lessen kunnen starten. Het is belangrijk dat de
kinderen op tijd komen. I.v.m. corona mogen op dit
moment geen ouders op het plein of in de school
komen.

Welke juf
Angelina Hartlief en Jeanet ter Schure zijn de juffen
van groep 3/4. Ook gaan wij gebruik maken van het
leerplein en krijgen wij ondersteuning van
onderwijsassistent Holdrik-Jan.
maandag
Juf
Angelina

dinsdag
Juf
Angelina
Leerplein:
Juf Loke

woensdag
Juf
Jeanet
Leerplein:
juf Loke

donderdag
Juf
Jeanet
Leerplein:
Juf Marion

vrijdag
Juf
Jeanet

Groep 4
De kinderen van groep 4 starten
dit jaar met het werken met tablets
van SNAPPET voor de
vakgebieden rekenen, spelling en
taal. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.snappet.org. Naast het werken op de tablets
wordt er ook aandacht
geschonken aan
verschillende
coöperatieve
werkvormen, schrijven
en blijft spel een
belangrijk onderdeel
binnen het
onderwijsaanbod.

Vakantielezen
Voor de vakantie hebben de kinderen van (nu)
groep 4, drie “vakantie” leesboeken
meegekregen. In een oranje tasje. Wilt u die weer
meegeven? Alvast bedankt!

Rapporten
Het rapport mag weer terug naar school, dan
bewaren wij ze voor u.

Informatieavond
Ons onderwijs is altijd in beweging. Daar betrekken
wij jullie, als ouders, graag bij. Vanuit onze visie
‘Welbevinden en Betrokkenheid’ werken wij, als
team, doorgaand toe naar meer kindgericht
onderwijs. Daarbij maken wij gebruik van de
talenten, creativiteit en ondernemingszin van
kinderen, ouders en leerkrachten. Hoe wij dit
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vormgeven kunt u ervaren tijdens onze
informatieavond. Deze informatieavond vindt in de
loop van het schooljaar plaats.
(i.v.m. corona wordt dit nader bekeken)

Eten en drinken
Rond 10:00u eten wij ons meegebrachte
fruit/drinken, aansluitend gaan wij een
kwartier naar buiten. Om 12:00u (met
uitzondering van de woensdag) lunchen
wij samen in de klas. Wanneer uw kind
producten mee neemt die koel moeten
staan, dan kunnen deze in de koelkast in
het speellokaal geplaatst worden.

Verjaardagen
Om 10:00u wordt er gezongen voor de jarige,
waarbij hij/zij ook mag trakteren. Wij juichen
gezonde, niet te grote traktaties toe. Dit jaar zitten in
de combinatieklas 3/4; 17 leerlingen. I.v.m. corona
alleen voorverpakte traktaties.

Bieb op school
De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen iedere week
twee leesboeken uitkiezen bij de Bieb op school. Juf
Margreet en meester Holdrik-Jan helpen de
kinderen bij het kiezen van een geschikt boek en
registreren dit in het uitleensysteem. Het gekozen
boek blijft op school. I.v.m. corona mogen alleen
vaste mensen helpen in de bieb.

Werkvormen
In onze klassen wordt er dagelijks gewerkt met
coöperatieve werkvormen. Tijdens deze
werkvormen worden verschillende lesdoelen
herhaald of geoefend, op een manier waarbij
bewegen en spel centraal staan. Op deze manier
creëren wij een hogere betrokkenheid en zijn de
leerlingen actief bezig rondom een lesdoel.

Gymnastiek
Omdat beweging belangrijk is voor
kinderen, gymmen wij twee keer
per week in de gymzaal van de Vlasbarg’n.
Daarnaast is er elke dag de gelegenheid voor
beweging tijdens de pauzes. Dit schooljaar gymmen
wij op twee momenten, de dinsdag en de vrijdag.
Wij willen graag dat de kinderen gymmen in
gymkleding, een broekje, shirtje en schoenen met
witte zolen, voorzien van een gemakkelijke sluiting
(dit bevordert de zelfredzaamheid van uw kind). Tot
aan de herfstvakantie gymmen wij dinsdag met
groep 1 & 2 samen. Deze les wordt gegeven door
juf Lydie en juf Angelina.

Activiteiten
De leerlingen doen mee aan de activiteiten die
tijdens schooltijd plaatsvinden. Kan uw kind om de
een of andere reden niet meedoen, dan stellen wij
het op prijs dat dit door de ouder(s)/verzorger(s) bij
een van de juffen wordt aangegeven.

Tafels
In groep 4 krijgen de kinderen de tafels van 1,2,3,4,5
en 10 aangeboden. Het is belangrijk dat u samen
met uw kind deze tafels gaat oefenen/onderhouden.
Bijvoorbeeld d.m.v. spelletjes/tafelposter.

Ateliers
Dit schooljaar zullen er weer regelmatig
atelierrondes plaatsvinden. Hierbij komen de
creatieve kanten van de leerlingen naar voren.
i.v.m. corona mogen er helaas nog geen
ouders/verzorgers, opa’s oma’s helpen in school.

Sinterklaas
Sinterklaas wordt dit jaar gevierd op 4 december.
Nadere informatie volgt.
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Schoolreis
De groepen 3 en 4 gaan samen op schoolreis.
Eventueel met groep 5/6. Verdere informatie volgt.

Vragen
Heeft u vragen en of opmerkingen? Wij zijn altijd
bereid om met u in gesprek te gaan. Het liefst na
schooltijd, zo dat wij tijd vrij kunnen maken. Een
plezierig jaar gewenst.
Angelina Hartlief en Jeanet ter Schure
a.hartlief@talentwesterveld.nl
j.terschure@talentwesterveld.nl

