Nieuwsbrief

juni- juli 2021

Agenda juni– juli 2021
15-06 MR vergadering
22-06 Schoolzwemmen, groep 5/6 en 7/8
23-06 Inschrijven oudergesprekken in Parro; gesprekken no
digitaal of eventueel buiten op het plein.
23-06 Pleinfeest van Scala met muziek en dans en djembe’.
24-06 Studiemiddag team ; kinderen zijn om 12.30 uur vrij.
28-06 Oud papier
28-06- 2-7; Rapport mee en oudergesprekken
28-06 GMR vergadering
29-06 Schoolzwemmen, groep 5/6 en 7/8
02-07 Pleinfeest / meester en juffendag
06-07 Schoolzwemmen, groep 5/6 en 7/8
08-07 Musicalavond groep 8 voor ouders en broers/ zussen
09-07 afscheid groep 8
09-07 Start zomervakantie, kinderen vrij vanaf 12.30 uur

Afscheid groep 8
We gaan dit schooljaar wel een musicalavond organiseren voor
groep 8. Er wordt al druk geoefend in het dorpshuis. De avond is
alleen voor de eigen familie omdat we door Corona niet met
teveel mensen in de zaal willen zitten. We zijn nu aan het kijken
of we met een film meer mensen van de musical kunnen laten
genieten. We houden u op de hoogte.

Planning oudergesprekken Parro
Vanaf woensdag 23 juni as staat in Parro de planning
open voor de oudergesprekken. Ook deze keer worden
de oudergesprekken digitaal gehouden. Eventueel kan
het op het schoolplein dan kunt u dit met de leerkracht
afspreken. Maandag 28 juni krijgen de kinderen het
rapport mee naar huis. De gesprekken zijn in de week
van 28 juni as.
MR OT nieuwsflits
De MR heeft ingestemd met de besteding van de extra
gelden van het Rijk ( NPO) voor beide scholen,
daarmee kunnen we meer mensen inzetten in de
groepen. De formatie 2021-2022 en studiedagen zijn
besproken en de ‘vernieuwde’ schoolgids is
doorgenomen.

Oud papier

Ma 28 jun 17.30 u
wordt het oud papier weer opgehaald.
Graag zelf voor vervanging zorgen als u
verhinderd bent. Het zou fijn zijn als we
wat mensen op een reservelijst hebben
staan omdat er soms mensen verhinderd
zijn. Voor vragen en aanmelden kunt u
terecht bij Johan Nijmeijer (06-10833834)
OR-lid/ coördinator oud papier.
De volgende keer oud papier halen
is
30 augustus.
ACTIE VAN DE LEERLINGENRAAD VOOR
DE VOEDSELBANK.
De leerlingenraad heeft een actie bedacht
voor een goed doel en dat is de
voedselbank van de gemeente Westerveld
geworden. Mevrouw Alien heeft afgelopen
donderdag in alle klassen informatie
gegeven en de kinderen hebben een brief
en kaartjes, met suggesties voor
boodschappen, meegenomen. De eerste
kratten zijn al gevuld en daar zijn we erg
blij mee. U kunt nog boodschapppen
brengen of meegeven t/m vrijdag 25 juni.
Maandag 28 juni worden de bakken
opgehaald. Helpt u mee om dit tot een
groot succes te maken. Alvast bedankt
namens Niek. Lily, Tess, Dani, Tim en Ilva.

Pleinfeest van Scala
We hebben ons ingeschreven voor een muzikaal
pleinfeest door SCALA georganiseerd. We zijn
ingeloot en dus hebben we woensdag 23 juni een
muzikaal feest met zang, dans en djembé op het
plein. De kinderen mogen 2 workshops kiezen en
deze worden door de medewerkers van Scala
verzorgd.
Geslaagd
Alle kinderen uit groep 7/8 zijn geslaagd voor het
praktisch verkeersexamen. Zonder fouten zijn ze
door Havelte gefietst. Gefeliciteerd!

Nieuws van Immy:
We zijn al weer aan het einde van een schooljaar gekomen en wat is het jaar snel gegaan. Ik hoop dat we na de
vakantie elkaar weer meer kunnen ontmoeten en elkaar ook in school kunnen spreken.
Voor ons zijn ouders in school belangrijk en dat hebben we gemist.
Het is een hectisch jaar geweest waarin veel van het team gevraagd werd. Hoe betrekken we kinderen thuis, snel
schakelen naar digitaal onderwijs en ondertussen vergaderen we digitaal en werken we nog aan onze visie en
onderwijskwaliteit. Het team verdient een groot compliment, want we hebben het allemaal gedaan!! Digitaal
thuisonderwijs wordt nu nog ingezet als een kind thuis moet blijven.
U als ouders verdient een compliment, want ook voor u was het hectisch. Om naast uw werk ook nog de leerkracht
van uw kind te zijn, was niet gemakkelijk. Maar het is goed gegaan en de samenwerking school en thuis bleek goed
te verlopen!
We maken nu met elkaar de plannen voor het nieuwe schooljaar. Hoe gaat de formatie eruit zien en wat doen we
aan scholing en vergaderingen en we kijken met elkaar terug. Er gaat zoveel goed en het is belangrijk om successen
te vieren en dit als basis te gebruiken voor onze verdere ontwikkeling. Als we iets zeker weten is het wel dat
onderwijs altijd in ontwikkeling is.
De formatie is rond en is met de MR besproken en daarom kan het in de nieuwsbrief.
Zoals u weet krijgen we extra gelden i.v.m. de Corona “achterstanden”. Deze NPO ( Nationaal Plan Onderwijs)
gelden zetten we in met ons leerlingenaantal zodat dat we in 4 groepen kunnen blijven werken. Dankzij de
Coronagelden kunnen we met de extra formatie in kleine groepen blijven werken. Zoals het nu lijkt hebben we bij de
start van het schooljaar 65 leerlingen.
De formatie voor komend schooljaar ziet er als volgt uit.
groepen
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8
Ondersteuning

Leerkrachten
Juf Lydie
Juf Loke
Juf Jeanet
Juf Rosalie
Juf Cindy
Juf Annalies
Juf Lisa
Juf Rosalie
Meester Holdrik Jan
Juf Margreet
Juf Loke

Dagen
maandag, dinsdag en woensdag om de week
woensdag om de week, donderdag en vrijdag
maandag, dinsdag en woensdag
donderdag en vrijdag
maandag, dinsdag en woensdag
donderdag en vrijdag
maandag, dinsdag , donderdag en vrijdag
woensdag

In het bovenstaande schema kunt u zien dat juf Angelina volgend schooljaar niet meer op onze school werkzaam zal
zijn. Naast haar dagen op de Oosterveldschool, is ze ook twee dagen per week werkzaam op De Vuursteen in
Wapserveen. Volgend schooljaar zal zij volledig op De Vuursteen gaan werken. Ze heeft het naar haar zin gehad op
onze school en bedankt iedereen voor de fijne samenwerking en het gestelde vertrouwen. Juf Angelina zal in haar
eigen klas afscheid nemen van de school.
Ik ga er van uit dat komend schooljaar een ander schooljaar gaat worden en dat we u binnen mogen verwelkomen.
We gaan dan ook bezig met ateliers en we laten de kinderen buiten de eigen bubbels werken.
Een schooljaar vol ontmoetingen.
Ik heb er nu al zin in!

De schoolvakanties voor komend schooljaar zijn vastgesteld en de studiedagen staan er nu ook bij.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober
25 december
19 februari
15 april
23 april
26 mei
6 juni
16 juli

2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

2022

t/m

24 oktober
9 januari
27 februari
18 april
8 mei
27 mei
28 augustus

Vrij op vrijdagmiddag voor Kerst en de middag van de laatste
schooldag; vanaf 12.30 uur zijn de kinderen vrij
Studiedagen ; kinderen
Woensdag
Vrijdag 19 februari 2021
vrij
13 oktober 2020

Maandag
6 december 2020

2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Dinsdag 7 juni 2021

Donderdag 14 april 2021

Verslag van de Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten kinderen uit de groepen 3 t/m 8
Niek ( groep 3), Lily ( groep 4), Tess (groep 5), Dani ( groep 6)
Tim ( groep 7 en Ilva ) groep 8).
De leerlingenraad vergadert met juf Immy en ze hebben in de eerste vergadering Ilva als voorzitter gekozen
en Tim als notulist.
De leerlingenraad heeft een ideeënbus gemaakt voor alle kinderen. Iedere vergadering werd de bus
geleegd en werden de ideeën besproken.
De leerlingeraad heeft het fotobehang op het leerplein uitgekozen en aan alle kinderen ideeën gevraagd
voor de lelijke wc-deuren. De kinderen wilden kleur of iets anders op de deuren en dat zijn uiteindelijk
deurstickers geworden. Alle kinderen konden zelf een keuze maken voor een dier en binnenkort plakken
we de stickers op de deuren.
De leerlingenraad heeft een interview voor de schoolkrant afgenomen en geeft input voor de andere
schoolkranten.
We sluiten het jaar af met een actie voor een goed doel. Er is contact gezocht met de voedselbank en zij
vonden dit een erg goed idee. Juist in deze periode is er behoefte aan voedsel en andere zaken dus de
aanvulling is zeker welkom. We hopen dat u met de leerlingenraad deze actie tot een succes maakt.
Inleveren kan tot vrijdag 25 juni.

Beste ouder(s) / verzorger(s)
Bij deze een jaaroverzicht van de ouderraad.
Het einde van het schooljaar is in zicht, wederom een rustig jaar voor de ouderraad. We hopen op
versoepelingen het komende schooljaar, zodat we weer zoals gewoonlijk allemaal leuke dingen
kunnen gaan organiseren voor de kinderen samen met het onderwijs team.
Onze inkomsten bestaan voornamelijk uit de opbrengsten van het oud papier en de vrijwillige
bijdrage, hiermee bekostigen wij o.a. bijdrage schoolreizen, Sinterklaas, Kerst, Palmpasen, musical,
klassegeld, Uffelter feest.
Onze secretaris Leonie Willems gaat ons na 6 jaar trouwe dienst verlaten, aangezien haar zoon Thom
naar het voortgezet onderwijs gaat. Wij willen haar bedanken voor haar inzet. Silina van der Kaap
gaat het stokje van haar overnemen.
Wij willen ook Holdrik-Jan (onderwijs team) bedanken voor zijn tijdelijke hulp de afgelopen tijd.
Zonder hem geen digitale wereld!

Onlangs hebben we een oproep via Parro gedaan voor 2 nieuwe OR leden. Er waren 2 aanmeldingen,
dus er hoefden geen verkiezingen plaats te vinden. Wij zijn heel blij dat Inge Crouse en Jonien
Vrielink bij ons in de OR komen. Jonien zal over 1 jaar het penningmeesterschap van Ewout van Es

overnemen, hij maakt dan na 8 jaar plek voor wat vers bloed. Wij willen ook de ondernemers
bedanken voor het adverteren in de schoolkrant, zonder deze adverteerders geen schoolkrant.
Mocht u ook willen adverteren in de schoolkrant, stuur dan een berichtje naar
Oosterveldschool@talentwesterveld.nl voor verdere informatie.
Groetjes van de OR!
Claudia Ruijter (voorzitter)
Ewout van Es (penningmeester)
Leonie Willems (vertrekkend secretaris)
Silina van der Kaap (nieuwe secretaris)
Johan Nijmeijer (oud papier coordinator)
Wanda Santing
Jonien Vrielink
Inge Crouse
Lydie Bolhuis (onderwijs team)
Loke Bouwknecht (onderwijs)

Nieuws van Kaka
Welkom bij ons op de KOV, POV en BSO
KOV, Melle Hof
Bowie Klemens
Luna Kuiper
BSO
Laila Al Rammal
Ezz Eddin Al Rammal
Personeel
Voor het raam van de kinderopvang hangt sinds kort een bord waar per week op staat wie er werk
Ina
Ina geniet momenteel volop van hun kleine meid Loa
Het gaat heel goed met Ina en hun jongste telg.
Ina haar zwangerschapsverlof loopt tot 8 juli .
Of Ina dan direct weer in staat is tot volledig werken is nog niet duidelijk.
Jolanda
Jolanda zit na haar heupoperatie nu in de re- integratiefase.
Jolanda is tijdens haar normale werkdagen een paar uur per dag op therapeutische basis boventallig
aan het werk. Dit zal afhankelijk van haar lichamelijk welzijn verder worden uitgebouwd.
Gelukkig kan Jolanda thuis ook ondersteunend werk doen.

Nieuwe collega
Vanaf 15 juni zal Monique ook bij ons werkzaam zijn. De gehele
zomervakantie zal Tineke niet aanwezig zijn. Monique vervangt haar uren.
Daarnaast zal Monique op dinsdag en donderdag op de BSO staan en waar zei
kan verder invalwerk doen. Hieronder stelt Monique zich voor.
Elke dag is weer anders! Het werken met kinderen en collega’s is elke dag een
feest. En wat is er dan mooier dat je als ouders en verzorgers je kind(-eren)
voor een deel van de opvoeding aan KaKa wil toe vertrouwen. En het mooie is
dat ik hier deel van uit mag gaan maken van deze organisatie waarbij uw
kind(-eren) centraal staan. Net als KaKa voel ik me ook verantwoordelijk voor
het welzijn van u kind(-eren). Ik weet hoe belangrijk het is om met liefde te
worden opgevangen en alle aandacht te krijgen, alleen dan kan een kind zich
ontwikkelen en kunt u met een gerust gevoel naar het werk gaan. Mijn drive

is om uw kind te zien en uw kind te horen. Mijn doel is om samen te kijken naar het unieke van uw
kind. De uitdaging
samen aan te gaan, het ontdekken van mogelijkheden en veiligheid bieden binnen de grenzen van
uw kind(-eren).
Bent u al nieuwsgierig? Ik ben vanaf 15 juni a.s. werkzaam op de locatie in Uffelte. Daarnaast val ik
nog in voor KaKa bij de gemeente Westerveld. Ik nodig u uit om kennis te komen maken, maar ik
besef goed dat op dit moment het persoonlijke contact niet goed mogelijk is. Daarom zal ik u even
meenemen. Ik (Monique) woon samen met mijn gezin in Wateren. Hier woon ik met Erik, Sven (19
jaar, CIOS), Merle Marit (18 jaar, na de zomer student in Leiden, criminologie) en onze twee
jachthonden Djek en Thor. Daarnaast hebben wij nog een paard, pony en kippen. Ik ben al bij
verschillende kinderopvangorganisaties werkzaam geweest in verschillende banen. Van invalkracht,
pedagogisch medewerker, locatiecoördinator tot leidinggevende. Daarnaast mag ik Rots en Water
geven, ben ik kindercoach en pubercoach. Samen met uw en u kind(-eren) ga ik de uitdaging aan!
Tot ziens Monique

Fijne zomervakantie
team Oosterveldschool en
kinderopvang KAKA

