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Maandag 10 september

Informatieavond van de groep

Inloopavond van 18.00 – 19.00 uur

Vrijdag 14 september

Start HVO-lessen voor groepen 5
t/m 8
Start Samenwerkingsgesprek
tussen ouders en leerkrachten

‘s middags

Maandag 17 en dinsdag 18
september
Dinsdag 25 september

U ontvangt hiervoor een
uitnodiging van de leerkracht van
uw kind
Tussen 11.00 en 12.00 uur

Woensdag 26 september

VIP (vrij inloopmoment voor
peuters)
Kinderpostzegelactie

Vrijdag 28 september

Start Muzieklessen i.s.m. De Klinker ‘s ochtends

Dinsdag 2 oktober

Start Kinderboekenweek op Obs
Heiligerlee

Woensdag 3 oktober

Margedag groep 1 t/m 4

Vrijdag 5 oktober

Nieuwsbrief 2

Woensdag 10 oktober

Margedag groep 1 t/m 8

Alle leerlingen VRIJ

Donderdag 11 oktober

Practicum Verkeersles groep 5/6
Remdemonstratie

13.15 uur- 14.15 uur

Groep 7 & 8

Leerlingen groep 1 t/m 4 VRIJ

School en ouders, schouder aan schouder.
Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouderkind, waarop het kan steunen en vertrouwen.
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 Inloop Informatieavond a.s. maandag 10 september – ouderbetrokkenheid
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is a.s. maandagavond onze informatieavond
over de groep van uw kind.
Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur bent u samen met uw kind(-eren) van harte welkom in de groep van
uw kind. Uw kind zal u rondleiden en vertellen over het reilen en zeilen in de groep. Van de
leerkracht krijgt u extra informatie die belangrijk is voor de groep gedurende dit schooljaar en u
kunt de boeken, werkschriften en materialen inzien die dit jaar gebruikt worden door uw kind. Ook
de nieuwe Taal- en Spellingsmethode voor groepen 4 t/m 8 kunt u bekijken.
Tevens ontvangt u de jaarkalender met daarop alle tot nu toe geplande activiteiten en algemene
informatie die belangrijk is voor dit schooljaar. We gaan ervan uit dat u deze goed doorleest.
Uiteraard zijn de leerkrachten aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Onze nieuwe IB-er,
Mariska ter Veer loopt op deze avond ook door de school. Wilt u even kennis maken met haar, dan
kan dat. Ze loopt rond in alle groepen.
Wij hopen op 100% opkomst!

Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van
de driehoek leraar-ouder-kind, waarop het kan steunen en
vertrouwen.

Gouden Weken
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de ‘Gouden Weken’. Deze weken
hebben tot doel een fijne groepssfeer te creëren en elkaar beter te leren kennen.
In de klas besteden we extra aandacht aan hoe we met elkaar om willen gaan d.m.v. gesprekken,
spelletjes en lessen uit de methode Leefstijl (Sociaal Emotionele Ontwikkeling). De schoolregels
worden besproken en met de groep de klassenregels opgesteld.
Nieuws uit de kleutergroep
Groep 1/2 is dit schooljaar gestart met 21 kinderen. Britt en Jason zijn in de
vakantie 4 jaar geworden en mogen nu ook naar school, en in groep 2
hebben we een nieuw vriendje gekregen, Justin.
Justin, Britt en Jason, welkom op onze school!

 Jubileum
In de vakantie vierde juf Thea haar 40-jarig dienstverband in het onderwijs. Dat is
tegenwoordig een heel knappe prestatie. Op haar verzoek wordt aan dit heugelijke
feit in besloten kring bij stilgestaan, maar een vermelding in de nieuwsbrief is dit
zeker waard.
Juf Thea, nogmaals van harte gefeliciteerd!
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 Luizenopsporingsteam
Ons LOT is maandag op school geweest. We zijn blij te kunnen melden dat we dit schooljaar
luizen en neten vrij zijn gestart! Ook complimenten voor de ouders! Door de gezamenlijke
inzet van ouders en opsporingsteam is de school nu al 3 jaar luizenvrij!
Dames van het opsporingsteam, namens kinderen, ouders en team, bedankt voor jullie
inzet!
OPROEP:
Door het schoolverlaten van groep 8 vorig schooljaar hebben we
helaas afscheid moeten nemen van een aantal moeders die in het
luizenopsporingsteam actief waren. Wie wil hun plaats innemen?
Wie wil ons luizenopsporingsteam komen versterken?
Het vraagt ongeveer 1 uur tijd voor de controle na een vakantie. Dit
gebeurt in overleg op een maandag of dinsdag.
Voor aanmelden of informatie kunt u terecht bij juf Ella in de klas (maandag, dinsdag,
woensdag) of via mail: e.poort@sooog.nl

 Margedagen 2018 - 2019
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda?
Woensdag 3 oktober Groep 1 t/m 4
Woensdag 10 oktober Groep 1 t/m 8
Dinsdag 6 november Groep 1 t/m 8
Woensdag 12 december Groep 1 t/m 8
Woensdag 10 juli Groep 1 t/m 8

 Welkom op Obs Heiligerlee!
Dit schooljaar heeft groep 1/2 een stagiaire in de groep. Daar zijn we erg blij mee. Extra handen
in de kleutergroep is altijd erg fijn voor kinderen en leerkachten.
Even voorstellen:
Mijn naam is Sharissa Greven, ik ben 17 jaar oud en ik woon in Scheemda. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent in het eerste jaar op het Alfa-College, volgend schooljaar zit ik in het tweede jaar
(mijn examen jaar) en ga ik stage lopen op deze school.
Op de opleiding onderwijsassistent leren wij hoe we de kinderen maar ook de leraren extra hulp
kunnen bieden. In het tweede jaar heb ik mijn stage twee dagen in de week op de woensdag en
donderdag met soms wat extra stage dagen en weken.

 Start Samenwerkingsgesprekken
Volgende week, 17 en 18 september, staan de start samenwerkingsgesprekken tussen
ouders/verzorgers en leerkrachten gepland. Hiervoor ontvangt u volgende week een uitnodiging.
Denkt u alvast na over hoe u met de leerkracht van uw kind wilt samenwerken, in het belang van uw
kind? Wat vond u prettig vorig schooljaar en waar zijn verbeteringen te maken?
Omdat de ouders van groep 1/2 al een uitgebreid intake-gesprek met juf Ella en Yvon hebben
gehad en er vaak al dagelijks contact is, krijgen de ouders van groep 1/2 geen uitnodiging. Bent u
ouder/verzorger van een leerling uit de kleutergroep en wilt u tóch graag met juf Ella en/of juf Yvon
spreken, maak dan zelf even een afspraak met de juf(fen). U bent altijd welkom!
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 HVO in groep 5 t/m 8 (facultatief
Mijn naam is Thea de Voogd en ik verzorg de HVO-lessen op Obs
Heiligerlee. Ik ben 58 jaar, getrouwd met Rob, moeder van een dochter
en zoon en inmiddels ook oma van 2 prachtige kleinzoons. Ik woon in
Oude Pekela.

Wat is HVO?
Ieder mens op de wereld heeft vragen over van alles en nog wat. Op school zijn dat vragen over
de les. Je meester of juf weet het antwoord of je zoekt het zelf op in boeken of op internet.
Thuis vraag je je af of je nu pasta of pindakaas op je brood wilt of met wie je vanmiddag gaat
spelen.
Er zijn ook vragen die moeilijker te beantwoorden zijn zoals:
Hoe is het leven ontstaan? Is de dood het eind van alles? Wat is goed en wat is slecht? Wat is
mooi en wat is lelijk? Iedereen probeert daar op eigen wijze antwoorden op te vinden.
Humanisten vinden het belangrijk om uit te gaan van dingen die je wéét: we weten dat de mens
bestaat, wij zijn zelf mens. Daarom gaan humanisten uit van de MENS bij alles wat ze doen en
denken.
Wij moeten zélf nadenken en uiteindelijk zelf kunnen kiezen wat we vinden, denken en doen. En
voor die keus zijn wij zelf VERANTWOORDELIJK.
In de HVO lessen staan we stil bij onderwerpen die we allemaal tegenkomen in ons leven. Door
aan elkaar te vertellen, naar elkaar te luisteren en over alles na te denken gaan we proberen onze
eigen antwoorden te vinden.
We werken met diverse werkvormen: in kring (met dobbelsteen en kaartjes) en klassikaal. Tevens
doen we lessen met als hoofdthema samenwerking, denk hierbij aan toneel en dramaspelen.
Thema’s die we bijvoorbeeld behandelen zijn: Wie ben ik – Familie (wat betekent mijn familie) – Ik
en mijn familie – Wat betekent een eigen plekje - Huisdier/knuffeldier – Vriendschap - Sinterklaas
(pepernotenspel) – Arm/Rijk – Kerst – Keuzen maken (moeilijk/makkelijk?) – Gevoelens – Geluk –
Complimenten krijgen en geven –Meisjes/jongens - Verliefd zijn o.a. met behulp van
vragenkaartjes – Vertrouwen enz. Tevens worden op verzoek van de school of van de leerlingen
ook thema’s aangeboden.
“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt, en ook luisteren naar wat een ander bedoelt"
Met vriendelijke groeten,
Thea de Voogd.

 Overblijven 1

Wij zijn dringend op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die tijd en zin
hebben om tussen 11.55 u en 13.00 uur met de kinderen te lunchen
als overblijfkracht. Hiervoor ontvangt u een vergoeding van 10 euro
per keer. Ook als u op 1 middag beschikbaar bent, is het overblijfteam
al erg blij met u!
Voor aanmeldingen of eerst meer informatie kunt u terecht bij juf Brenda in de
klas (maandag, dinsdag, woensdag) of via mail: b.keijer@sooog.nl
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Overblijven 2
Maakt u gebruik van de mogelijkheid uw kind tussen de middag te laten overblijven, dan vragen wij
graag uw aandacht voor het volgende:
Mocht uw kind dit jaar op andere vaste dagen gebruik maken van de overblijf dan vorig jaar of wilt u
geen gebruik meer maken van de overblijf en deed u dat vorig jaar wel, wilt u dit dan even doorgeven
aan de overblijfmoeders? Op deze manier weten we precies, hoeveel en welke kinderen we tussen
12.00 u en 13.00 uur op school hebben.
Meldt u uw kind ’s ochtends ziek en zou het overblijven? Meld dit dan ook.
Wilt u uw kind een enkele keer laten overblijven, geef dit dan vóór 8.30 u aan op de inschrijflijst die in
de overblijfruimte hangt zodat we bij een grote groep kinderen extra overblijfouders kunnen regelen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Om het overblijven goed en prettig te laten verlopen, direct aan het begin van het schooljaar staan
hieronder nogmaals de regels en afspraken voor het overblijven. Het complete Protocol Overblijven
kunt u lezen op onze website onder het kopje ‘Documenten’.

Regels en afspraken
-

-

-

-

-

De overblijfbegeleider(s) zijn om 11.55 uur aanwezig en ontvangen de kinderen.
Kinderen luisteren naar de aanwijzingen van de overblijfbegeleider(s).
Kinderen starten, nadat ze hun handen hebben gewassen, gezamenlijk met het eten, wachten
totdat alle kinderen aanwezig zijn en zijn rustig gedurende het eten. Tijdens het eten wordt er niet
gelopen, kinderen blijven op hun stoel zitten.
Kinderen nemen een gezonde lunch en drinken mee naar school.
Geen koeken, geen snoep en geen koolzuurhoudende drankjes. (Deze worden weer mee naar
huis gegeven.)
Er wordt op toegezien dat de kinderen hun lunch opdrinken/opeten.
Mocht het niet helemaal lukken dan gaat, in overleg met de overblijfbegeleider, het overige weer
mee naar huis.
Dinsdag is het tosti-dag voor kinderen van groep 1 t/m 4 en donderdag voor kinderen van groep
5 t/m 8. (Maximaal 2 boterhammen, zonder boter met kaas en/of ham). De overblijfbegeleiders
regelen dat de tosti’s gemaakt worden.
Lunchspulletjes worden weer netjes opgeruimd.
Van tafel mag pas als iedereen uitgegeten is.
Vóór en na het eten mogen kinderen naar het toilet.
Vechten, schelden en respectloos gedrag wordt niet getolereerd. Wangedrag wordt gemeld aan
de leerkracht.
Tijdens het overblijven, blijven de kinderen in de overblijfruimte. (Niet in de gangen of in de
lokalen.) Bij slecht weer kan hiervan afgeweken worden in overleg met de leerkrachten.
Het buitenspelen vindt plaats op het grote schoolplein, niet op het kleuterplein.
Verlies, beschadiging of vermissing van het door een kind meegebrachte
broodtrommel/drinkbeker en/of speelgoed is voor eigen risico.
Indien een kind een vaste overblijver is en niet in staat is te komen dan dient dit voor 08.30 uur te
worden gemeld met het verzoek de naam op de overblijflijst door te strepen of door zelf de naam
door te strepen op de overblijflijst. Deze hangt in de overblijfruimte.
Bij niet tijdige afmelding worden de kosten voor het overblijven in rekening gebracht.
Incidentele overblijvers moeten vóór 8.30 u ingeschreven zijn op de intakelijst zodat er eventueel
extra overblijfbegeleiders opgeroepen kunnen worden.

Volgende nieuwsbrief: Vrijdag 5 oktober 2018
.
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