Nieuwsbrief 6

(juni/juli 2022)

Agenda juni-juli 2022

Oud papier

03-06 Uffelter feest
04-06 Uffelter feest
Pinkstermaandag 6 juni en let op….

27 juni wordt het oud papier weer

Dinsdag 7 juni zijn de kinderen vrij
i.v.m. studiedag team!!
08-06 Start Cito
14-06 Voorstelling groep 1 en 2 in Havelte
20-06 MR vergadering
21-06 Techniekdag in Diever groep 7-8
22 -06 Schoolreis groep 1 en 2
27-06 Oud papier!
27 -06 Intekenlijsten oudergesprekken
27-06 Tostiweek
29-06 Meesters-en juffendag en Modderdag
30-06 Schoolarts
30-06 GMR vergadering
01-07 Rapport mee
04 t/m 06-07 Oudergesprekken
07-07 Musical groep 8
13-07 Kennismaking groep 8 VO
15-07 Afscheid groep 8
15-07 Laatste schooldag
12.30 uur kinderen vrij

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.
Er wordt momenteel gewerkt aan
een nieuwe lijst met data en namen.

‘Groen schoolplein kinderopvang’

18-07 t/m 28-08 ZOMERVAKANTIE

Vakantierooster schooljaar 2022 – 2023
In de vorige nieuwsbrief stond de verkeerde datum bij de meivakantie. Begint niet op 29 april,
maar moet 22 april zijn.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Paasmaandag
Koningsdag
Meivakantie 2 weken
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie
Talentdag
Studiedagen
Kerstmiddag en laatste schooldag

15 oktober 2022
24 december 2022
25 februari 2023
7 april
2023
10 april
2023
27 april
2023
22 april
2023
18 mei
2023
29 mei
2023
22 juli
2023
5 oktober 2022
Nog niet bekend
Vanaf 12.30 uur vrij

t/m
t/m
t/m

t/m
t/m

23 oktober 2022
8 januari 2023
5 maart 2023

7 mei 2023
19 mei 2023

t/m
3 september 2023
Kinderen vrij

Sponsorloop
Maar liefst €2718,30 bracht de sponsorloop op!
Wat een fantastisch bedrag hebben we opgehaald voor Stichting
CliniClowns Nederland. Ruim 90 leerlingen, van peuters tot en
met groep 8, hebben zich op die dag ingezet voor het bijzondere
werk van CliniClowns. Met de opbrengst van deze sportieve actie
kan CliniClowns nog meer zieke en gehandicapte kinderen laten lachen en even vergeten
dat ze ziek zijn. Deze sponsorloop is mede door de leerlingenraad georganiseerd, die
ieder jaar een goed doel kiest om een actie voor te organiseren.
We willen iedereen ENORM BEDANKEN voor deze sportieve inzet!

Drents Verkeersveiligheidslabel
JIPPIE het is ons gelukt!.......
Het Drents Verkeersveiligheidslabel is aan de school
bevestigd. Het label is een kwaliteitskeurmerk voor
basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats
geven in hun schoolbeleid. Onder toeziend oog van
wethouder Henk Doeven, Bart van Faassen van de
gemeente, Robin Inpijn van de provincie en
regiocoördinator Hielke Verbree renden de kinderen
tijdens een ‘ren-je-rot-quiz’ naar de juiste antwoorden.
De kinderen lieten zien dat het met de kennis van
verkeer wel goed zat. Wethouder Henk Doeven hing
vervolgens, onder toeziend oog van Seef de Zebra, het
bordje aan de school. Belangrijk bij het krijgen van het
veiligheidslabel zijn de verkeerslessen op scholen, de
ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, moet een
school voldoen aan de meeste criteria en dat is ons GELUKT!

Extra ondersteuning/ Jeugdhulp (onderwijs en hulp)
Het opvoeden van kinderen verloopt doorgaans prima. Soms met hulp en ondersteuning van
familie, vrienden of buren. Maar als het even niet lukt, u heeft een vraag of ondersteuning nodig
bij de opvoeding dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.
Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18
jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het
inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt meestal in overleg met de leerkracht of
IB-er, maar als het nodig is kunnen ouders ook rechtstreeks contact opnemen met het
schoolmaatschappelijk werk. De gesprekken kunnen in overleg met u op school of thuis
plaatsvinden. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een beroepsgeheim en verstrekt geen
informatie zonder uw toestemming (tenzij er ernstige zorgen zijn over de veiligheid). Bovendien
heeft u altijd recht de eigen gegevens in te zien.
Een kortdurend traject met het schoolmaatschappelijk werk kan voldoende zijn om weer vooruit
te kunnen. In sommige situaties is een langere of een intensievere vorm van hulp nodig. Het
schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het sociaal domein van de gemeente. Zij
kunnen u adviseren of aanmelden bij de gemeente (afdeling Jeugd) voor andere passende (meer
specialistische) Jeugdhulp.
Wanneer er vermoedens of zorgen zijn over huiselijk geweld en/of kindermishandeling is de
school verplicht om de ‘Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ te hanteren. Mocht u
vragen hebben over de meldcode, dan kunt u contact opnemen met het schoolmaatschappelijk
werk.
Contactgegevens schoolmaatschappelijk werk
De school Maatschappelijk werker is Alice Overweg. U heeft haar vast al gezien want ze is iedere
dinsdagmorgen aanwezig. U kunt binnenlopen, bellen of mailen.

Contact gegevens SMW
Alice Overweg
Telefoon: 06-51055574
E-mail: a.overweg@welzijnmw.nl
Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van
het Schoolmaatschappelijk Werk bereikbaar via:
Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44

Modderdag 29 juni 2022.
Tijdens ModderDag staat het vrij spelen met de elementen water en
zand centraal. En daarbij mag je vies worden! Kinderen krijgen de
ruimte om modder te maken, ontdekken en beleven. IVN
organiseert ModderDag in Nederland.

Afscheid groep 8
Dit schooljaar organiseren we een musicalavond voor groep 8 op donderdag 7 juli.
De uitnodiging volgt nog.

Schoolverlaters
Na een aantal jaren op de basisschool is het zover. De leerlingen van groep 8
gaan de school verlaten. Op naar het voortgezet onderwijs! We hopen dat
jullie allemaal met plezier terugdenken aan jullie tijd op de Oosterveldschool
en ben je in de buurt…. Kom gerust even binnen!!!

Naar het voortgezet onderwijs gaan:
Laila Alrammal, Loïs Baaiman, Leander Drees, Sven van Es, Romy Frietema,
Tim Grit, Lynn Hilberts, Amro Kahil, Lex Koning, Jeslin Nijmeijer, Florian Raap,
en Elmar van der Wal.

We wensen jullie heel veel succes en plezier op het voortgezet onderwijs.
Nieuws van Immy:
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het Uffelterfeest. Het is
geweldig om de betrokkenheid bij dit feest te zien. Het
worden mooie wagens en ik wil iedereen alvast bedanken
voor de inzet en een heel fijn feest toewensen.
De kleuters hebben nieuwe meubilair gekregen en het
lokaal ziet er prachtig uit. De kinderen zitten aan mooie
ronde tafels met een vaste kring. U komt maar eens
kijken! Mocht u belang hebben bij een oud tafeltje of
stoeltje dan horen we dat graag. Waarschijnlijk blijft er
wel oud meubilair over.
De kinderopvang heeft een groen schoolplein. Het deel van het plein van de opvang heeft
een complete metamorfose ondergaan en ziet er nu groen en uitdagend uit. Zo past het
bij de uitstraling en visie van onze school.
We hebben dinsdag een studiedag gepland. Deze organiseren we samen met KC de
Vuursteen in Wapserveen. We vormen één onderwijsteam en delen onze visie op het
onderwijs.
We volgen gezamenlijk scholing van Leeruniek. Leeruniek helpt ons de resultaten van
onze school, groep en individuele leerling in kaart te brengen. We kijken naar de
ontwikkeling gedurende 8 jaar onderwijs en dan niet alleen naar CITO maar ook naar de
methodetoetsen. Daar hoort de onderwijsbehoefte van een leerling bij, want een kind is
meer dan alleen de cognitieve kant. Wat is de score en wat laat de score zien, past de
score, wat gaat goed en wat verdient aandacht. Een goede analyse is nodig en Leeruniek
geeft ons handvatten en structuur om dit goed te doen.
We gebruiken de studiedag ook om met elkaar in gesprek te gaan en om van elkaar te
leren. Hoe geven we bijv. verder vorm aan EGO ( Ervaringsgericht Onderwijs).
We bespreken samen de uitslag van de ouderenquête en de leerlingenquête. Dank voor
het invullen (41%) en dank voor uw cijfer, een 7,6. Dit cijfer gaven de leerlingen ons ook!
We zijn er erg blij mee. We bespreken de uitslag met de MR en we komen er dan later op
terug.

Nieuws van KaKa

Welkom
Op de POV , Nina Parfylo
Op de KOV, Jasmijn Liezen, Yaelle Kuik , Yoah Smit en Age van den Berg

Uffelterfeest
Op vrijdag 3 juni a.s. vieren wij op de POV/KOV het Uffelterfeest.
Over de invulling van deze ochtend zijn we nog druk aan het overleggen.
De kinderen mogen die ochtend verkleed komen.
De feestochtend is bedoeld voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Dus ook de kinderen die er
normaal gesproken op andere dagen zijn!
KOV/POV
13 mei zijn we op “veulenkraambezoek” geweest bij familie van den Berg. Eerst gingen we
even bij het veulentje kijken en toen mochten we een pony borstelen. Daarna gingen we
de stal in om de kalfjes te voeren. Nog even spelen en wat drinken en toen weer terug
naar de opvang. Dat was een leuke spontane actie.
Omdat zo’n bezoek aan de boerderij natuurlijk voor ieder kind erg leuk is, mochten we
met de peuters ook nog even op bezoek komen.
Familie van den Berg, heel hartelijk dank voor jullie tijd en gastvrije ontvangst !

Zomer
Wanneer het weer zonnig is, willen jullie je zoon/dochter dan ’s ochtends thuis al
insmeren met zonnebrandcrème? ‘s Middags doen wij dit dan nogmaals op de opvang.

Buurtgezinnen in Westerveld
Het kan ieder gezin overkomen: Omstandigheden waardoor het thuis even niet lekker loopt, en je de
kind(eren) niet de aandacht kan geven die je zou willen. Voor deze situaties is er Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen koppelt gezinnen die wat steun kunnen gebruiken, aan een warm en stabiel gezin in
de buurt. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding
van de coördinator afspraken over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse
speelmiddag na schooltijd, opvang bij het steungezin op een weekenddag, of samen iets leuks
ondernemen. Dit is iedere keer maatwerk. Zo krijgen de kinderen wat extra aandacht, en kunnen
ouders even op adem komen.
Kan jouw gezin wel wat steun gebruiken? Of heb je ruimte in je huis en hart om iets voor een ander
gezin te betekenen? Meld je dan aan via www.buurtgezinnen.nl of neem vrijblijvend contact op met
coördinator Geke Maes: geke@buurtgezinnen.nl, 06-23100123.

Zie bijlages.

