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Van Gerben, 
De eerste weken zitten er weer op. De informatieavonden zijn geweest en deze week kunt u als ouder in gesprek met de 
leerkrachten van en met uw kind(eren). Het is een feit dat u als ouder de deskundige bent wat betreft uw eigen kind. 
Daarom moet u zodra er iets aan de hand is, met de leerkracht van uw kind in gesprek gaan. De leerkrachten kennen uw 
kind van uit de schoolsituatie. Samen moet er altijd uit te komen zijn. Voor dit schooljaar hebben we als OnderwijsTeam de 
volgende onderwerpen op de agenda  staan: 

 Technisch lezen met een vervolg naar begrijpend lezen. Er is in de hele stichting een tendens waar te nemen van 
iets onder het landelijk gemiddelde scorende leesresultaten in de onderbouw, dit geldt voor een deel van de 
kinderen. Later wordt dit meestal weer ingehaald. We willen weten hoe dit komt en wat we er aan kunnen doen. 
Er is een bovenschoolse werkgroep samengesteld van lees-taalspecialisten die dit onderzoek uitvoeren. Onze 
specialist Rosalie Mones doet mee in deze groep. De rapportage moet voor de kerst zijn afgerond.  

 Werkgroepen. Er zijn dit jaar 2 werkgroepen. De werkgroep ‘Visie en profilering’ gaat verder waar ze gebleven is. 
We hebben op de laatste vergadering afgesproken dat de leraren verder gaan en dat er na verloop van tijd een 
terugkoppeling is naar belangstellende ouders. 
De tweede werkgroep is ‘Het jonge kind’. We hebben een aantal specialisten in ons OT die samen met Fenna, 
Patricia en Gerben gaan kijken hoe we ons onderwijs aan de groepen 1, 2 en 3 vorm gaan geven. Wat kan beter en 
welk systeem gebruiken we om elk kind in beeld te hebben.  

 Herhaling en borgen. We hebben de afgelopen jaren verschillende zaken aangepast en ingevoerd. Maar deze 
onderwerpen moeten actueel blijven en daarom staan ze regelmatig op de agenda.  Bijv. Hoe gaan we om met: 
Topondernemers, Engels, coöperatief leren, ondernemingszin, creativiteit, talentontwikkeling, forum, Snappet, 
Kanjertraining, kindgesprekken en hoogbegaafden. 

Dit zijn genoeg onderwerpen om met elkaar over in discussie te gaan. Daarnaast mogen leerkrachten altijd experimenteren 
met eigen onderwerpen. Zo gaat een leerkracht bezig met het ontwikkelen van een portfolio, dit is iets wat we in de 
toekomst willen gebruiken. We experimenteren met Parro, een app, waarmee we kunnen communiceren met elkaar, maar 
ook met u als ouder. Andere vragen zijn bijv. Hoe kunnen we de schoolomgeving volledig tot zijn recht laten komen?  
Alles lezende zijn er nog genoeg plannen en ideeën om te realiseren en misschien heeft u als ouder ook een bijdrage, we 
staan er voor open.  

 

 

 

 

Agenda  
05-10 Staking  leerkrachten PO, kinderen vrij 
06-10 Start Kinderboekenweek Gruwelijk eng met ‘Griezelfeest’, gr 1 t/m 8 
09-10 MR-OT vergadering 
11-10 Schoolkorfbaltoernooi in Uffelte, 14.30 uur 
13-10 Open dag KaKa, 14.00-16.00 uur 
14-10 Oud papier 
16-10 Voorstelling Cliffhanger, gr 7/8, 11.00 uur Bosrank, fietsbegeleiding nodig 
19-10 Juf Brigitte met baby Nikki op school 
19-10 Fietscontrole VVN, groep 3 t/m 8, Fiets mee naar school! 
23-10 t/m 29-10 Herfstvakantie 
01-11 OR-vergadering 
02-11 Excursie Scala ‘OERmuseum’, gr 7/8, 9.00-11.00 uur in Diever, fietsbegeleiding nodig 
10-11 Nationaal schoollunch 
11-11 Oud papier 
11-11 Sint Maarten 
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Staking donderdag 5 oktober 
Op donderdag 5 oktober gaan leerkrachten uit het primair onderwijs in Nederland staken. De 
staking is een initiatief van het PO Front. Hierin zijn onder andere de onderwijsvakbonden en 
de werkgeversorganisatie PO-Raad verenigd. Na inventarisatie onder de leerkrachten van 
Stichting Talent blijkt dat verreweg een meerderheid gaat deelnemen aan deze landelijk 
georganiseerde stakingsdag. Dat betekent dat onze scholen deze dag gesloten zijn.  
Waarom wordt er gestaakt?  
Leerkrachten in het primair onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het 
onderwijs aan uw kinderen. De afgelopen maanden hebben zowel de werknemers- als 
werkgeversorganisaties hier aandacht voor gevraagd bij de diverse politieke partijen. Op 27 
juni is er een prikactie uitgevoerd (het eerste uur werd er geen lesgegeven). Dit heeft echter 
niet tot het gewenste resultaat geleid. De enorm hoge ervaren werkdruk en de lage 
salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leerkrachten gestopt zijn en 
dat het aantal instromers fors is gedaald (het aantal aanmeldingen bij de Pabo`s is de laatste 
jaren met meer dan de helft gedaald). Gevolg hiervan is dat we nu al te kampen hebben met 
een tekort aan leerkrachten en dat bij ziekte, zeker tijdens een griepepidemie, er mogelijk 
geen vervanging voorhanden is en dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden. 
Opvang  
Wij vragen u om voor deze dag zelf opvang voor uw kinderen te regelen. U kunt ook contact 
opnemen met onze opvangorganisaties Doomijn en Kaka.  
Begrip  
Uiteraard vragen we uw begrip voor deze staking. Iedereen gaat nl. de gevolgen van het 
lerarentekort voelen. We hopen met deze staking de politiek tot andere inzichten te brengen 
en dat men op een passende wijze structureel in ons onderwijs, onze kinderen – de wortels 
van de toekomst- wil investeren. Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,  
 
Hartelijke groet,  
J.H. Scholte Albers  
Voorzitter College van Bestuur 
 
Veel ouders hebben op verschillende manieren al laten weten het eens te zijn dat er wat 
moet gaan veranderen.  
Wat velen van u misschien nog niet weten, is dat ook u uw stem kan laten horen.  

Dit kunt u doen door op de volgende link te klikken en de petitie te tekenen.  

Teken de petitie!!  
Door deze petitie te tekenen, geeft u aan dat ook u het van belang vindt dat er geïnvesteerd 
wordt in goed primair onderwijs voor uw kinderen.  

http://www.voo.nl/info/petitie
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Ouderhulplijst 
Veel ouders hebben de ouderhulplijst al ingevuld meegegeven 
naar school. Bent u er nog niet aan toegekomen? We zien het 
formulier graag terug op school, zodat we een inventarisatie 
kunnen maken voor de verschillende activiteiten ed. 

 Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’ 
Kinderen mogen verkleed naar school 
komen. Vanaf 9.30 uur zijn er ‘griezel’ 
activiteiten in de school, voor groep 1 
t/m 8. Hulp is van harte welkom! 

Bericht van de OR 
Op 1 november as. Wordt, bij de ouders met een automatische 
incasso, de vrijwillige ouderbijdrage afgeschreven. Ouders die geen 
machtiging hebben afgegeven aan de penningmeester, graag voor 1 
november as € 15,00 per kind overmaken tnv Stichting Ouderraad 
Oosterveldschool:  
NL78RABO 036.33.63.076 

MR-OT Nieuwsflits 

 De MR gaat van bezetting veranderen. We hebben in een bericht aan alle ouders, die interesse 
hebben om in de medezeggenschapsraad plaats te nemen, gevraagd zich te melden bij de 
huidige leden. Heb je nog geen actie ondernomen, maar wel een wens – meld dit dan voor 
zondag 8 oktober.  

 In de afgelopen MR-vergadering hebben we teruggekeken op een jaar waarin veel in gang gezet 
is. We hebben als MR veel geleerd (wat is de rol van werkgroepen, hoe betrekken we meer 
ouders) en dat zullen we in het komende jaar gebruiken om nog effectiever bij te dragen aan een 
goede school. In de communicatie met ouders hebben we gemerkt dat als duidelijk is dat ouders 
en school primair willen dat het goed gaat met het kind, dat makkelijker praat. Het uitgangspunt 
dat het kind centraal staat, bepaalt de keuzes die gemaakt worden.  

 Het nieuwe schooljaar start in een goede sfeer: dat zie je als je de school betreedt en in de 
berichten van de leerkrachten. De open ruimte midden in de school wordt meer 
ontmoetingsruimte.  

 De overstap naar het continurooster lijkt tot dusver soepel te verlopen. 

 De MR bedankt Harm Nieuwenhuis hartelijk voor de jarenlange inzet in de MR-OT en MR 
Oosterveldschool. 

In actie! 
Op verschillende manieren zijn 
de kinderen afgelopen weken in 
actie gekomen, voor het eiland 
Sint Maarten, maar ook voor 
Jantje Beton. Iedereen hartelijk 
dank voor alle donaties en 
iedereen bedankt voor zijn/haar 
inzet! 
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Vriendelijke groeten, 
Team Oosterveldschool 

Spreuk van de maand 
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Nieuwsbrief ‘KDV/POV/BSO Uffelte 
september-oktober’ 

Jarigen  
4 september Jami de Woo, 1 Jaar  
12 september Caitlyn Pruntel, 10 jaar  
1 oktober Jelmer Kramer, 7 jaar  
5 oktober Mercedes Warnders, 3 jaar  
9 oktober Lois Baaiman, 7 jaar 
12 oktober Briyan Baaiman, 10 jaar 
13 oktober Laurie Bruinenberg, 3 jaar 
18 oktober Silke Kramer, 5 jaar  
19 oktober Ronja  Annen, 3 jaar 
30 oktober Odylia Druif, 3 jaar 
Wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe! 
 

Een nieuwe start  
Na de zomervakantie zijn we gestart op onze nieuwe locatie in de Oosterveldschool. We 
hebben 2 lokalen tot onze beschikking gekregen. 1 lokaal is voor het Kinderdagverblijf en het 
andere lokaal is voor de peuteropvang en BSO. In de vakantie hebben we hard gewerkt om 
het gezellig te maken. Buiten is er een mooi plein met zandbak en een nieuwe schuur 
gemaakt, waarin we alle buitenspeelgoed veilig op kunnen bergen. Inmiddels zijn we 
helemaal gewend en dat komt mede door het warme ontvangst van alle 
basisschoolleerkrachten. We gaan voor een goede samenwerking met elkaar!  
 

Thema Welkom 
 In de eerste 2 weken hebben we 
het thema Welkom gedaan. Een 
nieuwe klas met gedeeltelijk 
nieuwe regels. We zijn bezig 
geweest om alle regeltjes en 
gewoontes even weer op te frissen.  
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Met vriendelijke groet, 
Team KDV/POV/BSO Uffelte 
 

Activiteiten BSO Uffelte van Oktober 2017, staan in het teken van de herfst! 
Maandag 9 oktober ‘Regenkoker maken’* van  14:15-15:45 
Dinsdag 10 oktober ‘Natuurkennis tocht’* van  14:15-15:45 

 
* Iedereen is van harte welkom om mee te doen met de activiteiten, ook als je 
niet op de buitenschoolse opvang zit. De activiteiten vinden plaats bij de BSO, je 
kunt ons vinden in de Oosterveldschool. Voor de activiteiten vragen wij een kleine 
bijdrage van € 3,00 per kind. Lijkt het je leuk om een keer mee te doen met een 
van de activiteiten? Geef je dan snel op! Dit kan door een mail te sturen naar 
oosterveldschool@kinderopvangkaka.nl of door te bellen naar 06-12666385 

 

Thema herfst 
We zijn alweer druk met het thema herfst. We bespreken wat er 
allemaal gebeurd in de herfst, de blaadjes verkleuren en vallen van 
de boom. Er komen paddenstoelen en eikels en kastanjes vallen uit 
de bomen. 
We lezen ook boekjes zoals 'Olivier wat nu', ' Karel in de herfst', 
'Bobbi naar het bos' en 'De spin die het te druk had'. 
Op de POV (peuteropvang) hebben we al een eikel geknutseld en 
een spin. De kinderen van het KDV (kinderdagverblijf ) hebben er 
ook nog een egel en een paddenstoel bij geknutseld. 
Binnenkort gaan we met de peuters naar het echte bos, kijken waar 
we allemaal me thuiskomen! 
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