Nieuwsbrief

november-december 2020

12 t/m 16-10 Herfstvakantie
3 november; schoolontbijt
16 november; zakelijke ouderavond digitaal
24 november; GMR
30 november; MR
4 december; Sint maar dan anders. Kleuters zijn om 12.30 uur vrij
17 december ; Kerst maar dan anders
18 december; alle kinderen om 12.30 uur vrij.
18 dec. t/m 3 januari Kerstvakantie
04-01-2021 Happy New Year! Vanaf 8.25 uur zien we iedereen
weer graag op school.
Alle data kunt u terugvinden op de jaarplanning die u op
maandag 31 aug. heeft ontvangen en de data komen op de
website. Mocht er iets veranderen dan hoort u dat via Parro.

Leerlingenraad 2020-2021

Bingo georganiseerd door de ouderraad.
Het bleek een groot succes en de
kinderen hebben geconcentreerd de
bingokaarten ingevuld. Het enthousiasme
van de ouderraad was op het grote
scherm goed te zien! Heel erg bedankt
voor deze geweldige middag.

Groep 3;
Niek Hoorn
Groep 4;
Lily Bruinenberg
Groep 5;
Tess Hilberts
Groep 6;
Dani Kuik
Groep 7;
Tim Grit
Groep 8;
Ilva Smets
We houden u op de hoogte van de gesprekken en input.
Oproep
We willen graag het leerplein en de teamkamer aankleden met fotobehang. Wie heeft een mooie foto van de
natuur uit de omgeving en mogen we die foto gebruiken om er behang van te laten maken? U kunt uw foto voor 14
november opsturen naar onze school; oosterveldschool@talentwesterveld.nl . Het team kiest dan een foto uit.

Schoolkrant
De nieuwe Glossy schoolkrant is uitgebracht. We zijn erg trots op het resultaat en blij met de belangstelling vanuit
het dorp. We hopen op meer adverteerders zodat we de krant nog lang kunnen uitbrengen. Mocht u opmerkingen
hebben over de schoolkrant dan horen we die graag want dan kunnen we dit meenemen voor de volgende krant.

Van Immy
Het ministerie heeft extra geld beschikbaar gesteld; Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
onderwijs 2020 -2021. Scholen konden subsidie aanvragen om hun leerlingen in de periode van de zomervakantie
2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De
programma’s zijn bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden
te kunnen inhalen. Het gaat om achterstanden en vertragingen als gevolg van de sluiting van scholen of instellingen
door het coronavirus.
De Stichting Talent Westerveld heeft voor al onze scholen de hulpvraag in kaart gebracht en de subsidie
aangevraagd. Dit is gelukt en alle scholen krijgen een deel van de subsidie.
Wij gaan op de Oosterveldschool de gelden inzetten voor ondersteuning in groep 3 en 4. Juf Angelina komt iedere
woensdag om samen met juf Jeanet les te geven in deze groep. Juf Angelina is al de juf van groep 3 en 4 en dat
maakt het voor de kinderen vertrouwd.
Juf Loke gaf iedere woensdag les aan groep 4 en zij gaat nu ondersteunen op het leerplein bij groep 5 en 6. Juf Lisa
geeft de instructie begrijpend lezen aan iedere groep apart en de verwerking vindt plaats op het leerplein. Doordat
kinderen uit de klas worden gehaald of groepen worden gesplitst, geven we les aan kleinere groepjes. Op die manier
profiteren alle kinderen van deze subsidie. We monitoren de aanpak en resultaten, want de subsidie moet wel
verantwoord worden.
We hebben nog steeds te maken met Corona en dus blijven de maatregelen, zoals gesteld vanuit de RIVM, van
kracht. Gelukkig hebben we in school geen leerkrachten met Corona en kunnen de kinderen gewoon naar school.
Wel was een vrijwilliger van de peuteropvang positief getest en daarover heeft u bericht ontvangen. Eén gezin zit
momenteel in quarantaine en ook de kinderen van dat gezin blijven verplicht thuis.
In de richtlijnen van de RIVM staat dat een zwangere leerkracht vanaf 28 weken op 1 ½ meter van kinderen moet
blijven. Dit houdt in dat juf Rosalie vanaf 25 november niet meer voor de klas mag. Ze is wel aanwezig voor andere
werkzaamheden. We hebben deze week een vervanger gevonden. Juf Annalies Proost gaat haar vanaf 25 november
vervangen van woensdag t/m vrijdag. Juf Annalies woont in Diever en ze zal zich in de volgende nieuwsbrief verder
voorstellen. Binnenkort komt ze een dag meedraaien met juf Rosalie. De eerste weken is juf Rosalie nog aanwezig
zodat de overgang voor de kinderen goed verloopt. We hadden nog een probleem met de gymlessen op de
vrijdagmiddag omdat Juf Annalies geen gymbevoegdheid heeft en juf Lisa door de Corona nog niet kan starten met
de gymopleiding. We zijn erg blij dat Joost Smets iedere vrijdagmiddag de gymlessen wil geven aan de groepen 5/6
en 7/8.
De ouderraad is druk bezig met Sint en Kerst want dit jaar moet alles anders. Bericht volgt spoedig.

Oud papier
Maandag 23 november en 21 december
wordt het oud papier weer opgehaald.
Graag zelf voor vervanging zorgen als u
verhinderd bent. Voor vragen kunt u
terecht bij Johan Nijmeijer
(06-10833834) OR-lid/ coördinator oud
papier.
Volgende keer oud papier is 23
november!

Sint Maarten
Woensdag 11 november a.s. is het Sint Maarten.
I.v.m. de Corona maatregelen kiezen wij als
school er dit jaar voor om geen lampionnen te
maken om mee te nemen naar huis. We laten
de keuze van lampion lopen bij u als ouders.
We maken lichtjes voor in school, voor de
donkere dagen.

Kanjertraining
In al onze groepen wordt de methode Kanjertraining ingezet om onderling vertrouwen in de groepen te
bevorderen. Dit sluit goed aan bij onze pijlers ‘Welbevinden en Betrokkenheid’ vanuit onze Ervaringsgerichte
onderwijsvisie. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale
vaardigheden en een prettig schoolklimaat.
‘Wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker. Doe je best er iets van te
maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.’

Bij NME staat de Waddenzee centraal
Een mooi project voor de hele school met de naam “WAD’N Wonder” Alle kinderen zijn ontdekkend
aan het leren geweest!

Iedere week lezen de kinderen van groep 7 en 8 met de kinderen van groep 1 en 2.
Dat is heel erg leuk!

Team OBS Oosterveldschool.

