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Datum:
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Activiteit:

Bijzonderheden:

21 juli t/m 2 september

Zomervakantie

GENIETEN EN LEKKER
UITRUSTEN!

Maandag 3 september

1e schooldag schooljaar 2018-2019

Dinsdag 4 september

Luizencontrole

Vrijdag 7 september

Nieuwsbrief 1

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

‘s middags

Maandag 17 en dinsdag 18
september

Start Samenwerkingsgesprek
tussen ouders en leerkrachten

Dinsdag 25 september

VIP (vrij inloopmoment voor
peuters)

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

Woensdag 26 september

Kinderpostzegelactie

Vrijdag 28 september

Start Muzieklessen i.s.m. De Klinker

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.

Nieuwsbrief OBS Heiligerlee






Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar zit erop. Terwijl deze nieuwsbrief gemaakt wordt, vermaken de kinderen van groep
1 t/m 7 zich prima met allerlei spelletjes op het schoolplein. Het ziet er fantastisch uit dankzij de
ouders van onze Activiteiten Commissie. Kinderen van groep 8 hebben gisteravond afscheid
genomen, maar een groot deel is vanochtend toch naar school gekomen en helpen enthousiast
mee met het begeleiden van de spelletjes. Super! Dit is één van de krachten van onze school. Met
elkaar en voor elkaar, spelen en leren.
Groep 8 had gisteravond de première van de door hun gemaakte (afscheids-)film, James Bond
back to school. Vanochtend hebben we deze film met de hele school gekeken.
Naast veel activiteiten die we naast het vaste onderwijsprogramma aanbieden, meestal in
samenwerking met onze AC, zijn er andere ontwikkelingen in gang gezet. Het onderwijs is voortdurend
in beweging. Dit geldt ook voor het onderwijs op onze school.
Het afgelopen schooljaar is door het team o.a. aan het volgende gewerkt:
 Door het team is een studiebijeenkomst ‘ParnasSys-Integraal-ZIEN!’ gevolgd, een
leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Vanaf schooljaar 20172018 wordt de leerlingenvraaglijst ZIEN! leef- en leerklimaat en veiligheidsbeleving afgenomen, naast
de observatielijst die de leerkrachten invullen.
 Het hele team heeft een bijeenkomst handelingsgericht werken (HGW)/opbrengstgericht werken
(OGW) met ParnasSys gevolgd.
 Het team heeft het tweede jaar van het 4-jarig traject GLANS (ouderbetrokkenheid) deels afgerond.
 Individuele leerkrachten hebben een of meerdere cursussen uit het aanbod van SOOOG-Academie
gevolgd, waarbij een extra leerkracht de BHV-cursus heeft afgerond.
 Een leerkracht heeft vanuit de SOOOG-Academie de cursus ICT-er afgerond.
 Drie leerkrachten hebben de cursus Gedragsproblematiek gevolgd via de SOOOG-Academie.
 De school beschikte schooljaar 2017-2108 over twee gecertificeerde BHV-ers die jaarlijks op
herhalingscursus gaan.
 Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt jaarlijks de NSCCT afgenomen in groep 4, 6 en 8. Met deze
Cotan-gecertificeerde toets brengen we het leerpotentieel van de leerlingen in beeld.
 Er zijn nieuwe beamers voor groep 3/4 en 7/8 aangeschaft.
 Voor het schooljaar 2018-2019 is er een nieuwe taal- en spellingmethode aangeschaft. De keuze is
gevallen op de methode Taalverhaal.nu met de daarbij behorende digitale ondersteuning en moderne
educatieve software voor leerlingen.
 Schooljaar 2017-2018 is gestart met de nieuwe schrijfmethode Pennenstreken in groep 2 t/m 8.
Schrijven is belangrijk voor de motorische ontwikkeling.
 Er zijn 12 nieuwe laptops voor leerlingen van groep 3 t/m 8 en twee I-pads met educatieve software
voor de kleutergroep aangeschaft.
 De school is aan de buitenkant geschilderd en ziet er goed onderhouden uit.
 De school heeft enkele keren de pers ingeschakeld om obs Heiligerlee onder de aandacht te
brengen.
 Obs Heiligerlee heeft in samenwerking met Biblionet Groningen een Bibliotheek op School
gekregen. Hiervoor heeft een kleine verbouwing plaatsgevonden. De ruimte is voorzien van nieuwe
boekenkasten (eigendom school) en is geschilderd. De eigen collectie leesboeken is gesaneerd en
nieuwe boeken zijn aangeschaft. Kinderen uit alle groepen kunnen hier boeken lenen voor thuis én op
school. Het leesgedrag wordt samen met de leescoördinator van Bibliotheek Winschoten gemonitord,
het leesplezier wordt gestimuleerd. Aandacht voor mediawijsheid is tevens een onderdeel van het
concept Bibliotheek op School.
 Obs Heiligerlee heeft extra ambitie uren ingezet in de onderbouw met als doel de
basisvaardigheden bij zwakkere leerlingen in de onderbouw te versterken.
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 Groep 7/8 heeft in de vorm van een extra leerkracht op 4 dagdelen, extra ondersteuning gekregen.
 Op verzoek van Obs Heiligerlee heeft er een audit plaatsgevonden uitgevoerd door Instar
Onderwijsadvies. De conclusie van deze audit was dat de kwaliteit van het aangeboden onderwijs op
orde is!
 Het overblijfprotocol is geactualiseerd.
 Fit en Vaardig is aangeschaft waarbij leerlingen bewegen en leren tegelijk.

Voor het komende schooljaar staan er opnieuw een aantal zaken op het programma waaraan team
Obs Heiligerlee gaat werken. Eén van de belangrijkste zaken is daarbij dat we kritisch gaan kijken naar
onze missie en visie gericht op de toekomst. Hiervoor volgt het team een studietraject waarvoor ook
margedagen zijn ingeroosterd. Houdt u alvast rekening met deze dagen? Verderop in deze nieuwsbrief
worden deze data vermeld (Zie ook agenda bovenaan deze nieuwsbrief).

Geplande veranderingen: schooljaar 2018 - 2019
 Obs Heiligerlee wordt onderdeel van cluster 6 o.l.v. clusterdirecteur A. Flim.
 Mariska ter Veer begint direct bij aanvang van het nieuwe schooljaar als Intern Begeleidster.
Daarmee is continuïteit in zorg gewaarborgd. Mariska is al enkele jaren werkzaam binnen SOOOG als
IB-er.
 Collegiale consultatie en intervisie: Door het werk samen te bespreken kunnen leerkrachten van en
met elkaar leren. Deze consultatie en intervisie zal zowel binnen de eigen school als clusterbreed
plaatsvinden.
 Het team gaat ter voorbereiding op het volgende schoolplan 2019-2023 kritisch kijken naar onze
visie en missie. 21-eeuwse vaardigheden en eigentijds, boeiend onderwijs worden daarbij
meegenomen. Dit visietraject wordt begeleid door Natuurlijk Leren. Hiervoor zijn twee margedagen
ingeroosterd. Aan het einde van schooljaar 2018-2019 hopen we een gedragen visie op papier te
hebben staan waarmee we de komende jaren verder kunnen groeien.
 Muziekimpuls. Dit schooljaar starten we met een 3-jarig traject, in samenwerking met de
muziekschool met als doel het muziekonderwijs te integreren in ons onderwijsaanbod, met een
doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8.
 In 2019 starten we met het derde jaar van de cursus GLANS, een cursus die zich specifiek richt op
het vormgeven van ouderbetrokkenheid binnen onze school. Onze ambitie is voor dit schooljaar
minimaal 95% positieve ouderbetrokkenheid te behalen.
 De nieuwe taal- en spellingsmethode Taalverhaal.nu in groep 4 t/m 8 wordt in gebruik genomen.
 D.m.v. in- en externe training gaan we een verdiepingsslag maken met ZIEN!. Vanaf dit schooljaar
worden de observatielijsten 2x per jaar door leerkrachten ingevuld en 2x per jaar worden de leerling
vragenlijsten afgenomen. Deze staan op de jaarplanner vermeld. Hiermee kunnen we het welbevinden
van onze leerlingen nog beter monitoren en waar nodig interveniëren.
 Het werken met weektaken door leerlingen wordt verder ontwikkeld.
 Gedurende het schooljaar willen we komen tot een gedragen ICT-visie. De school beschikt over een
gecertificeerde ICT-er. SOOOG heeft een overkoepelend basis ICT-visie ontwikkeld. Deze wordt dit
schooljaar school specifiek gemaakt.
 Werkdrukverminderingsmiddelen en kleine scholen toeslag wordt ingezet in de vorm van een extra
leerkracht voor 3 dagdelen per week.
 Schoolcoördinator gaat de opleiding Schoolleider Vakbekwaam volgen. Zij is al gecertificeerd voor
Schoolleider Startbekwaam.
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 De ICT-er wordt een dagdeel per week vrijgeroosterd om met ICT-taken aan de slag te gaan.
 MijnSchool/Ouderportaal wordt in 2018 operationeel. Hiermee kunnen ouders zich o.a. digitaal
inschrijven voor oudergesprekken en worden communicatielijnen tussen leerkrachten, school en
ouders eenvoudiger.
 Er wordt ruim gebruik gemaakt van het aanbod van Veilig Verkeer Nederland voor alle groepen
 Er wordt ruim gebruik gemaakt van het aanbod van Cultuurhuis De Klinker voor alle groepen
 Groep 5/6 maakt gebruik van het aanbod van de gemeente Oldambt om de zwemvaardigheid te
vergroten.
 De school wordt in de zomervakantie aan de binnenkant geschilderd. Nieuwe verlichtingsarmaturen
met dimbaar led-licht worden in de klaslokalen geplaatst. In de herfstvakantie worden de
plafondelementen vervangen.
 Als bovenstaand onderhoud klaar is, wordt er een promotiefilm gemaakt van onze school. Deze zal
op de website geplaatst worden.
Kortom, we gaan een boeiend schooljaar tegemoet. Wij, team van Obs Heiligerlee hebben er zin in om er
samen met u, ouders, er weer een mooi schooljaar van te maken voor onze kinderen!



Vakantielezen
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet of weinig lezen tijdens de vakantie
hun leesvaardigheid bij de start van het nieuwe schooljaar behoorlijk is
achteruit gegaan. We willen deze “vakantiedip” graag voorkomen. Vandaar
dat we het lezen tijdens de vakantie stimuleren. Als u van uw kant het lezen
in de vakantie ook stimuleert, kunnen we samen voorkomen dat uw kind
terugvalt in leesvaardigheid. In groep 3/4 wordt de technische
leesvaardigheid direct aan het begin van het schooljaar opnieuw getoets,
zodat het leesonderwijs aansluit bij de vaadigheden van de kinderen.

 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!

Even voorstellen:
Komend schooljaar mogen we weer een stagiaire begroeten in groep 1/2. Daar zijn we erg blij mee.
Extra handen in de kleutergroep is altijd erg fijn voor kinderen en leerkachten.
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. Ik schrijf deze brief zodat jullie zien wie ik ben
en wat ik ga doen op deze school.
In mijn vrije tijd heb ik een bijbaantje als weekendhulp bij de Blokker, daarnaast speel ik graag
volleybal. Zelf heb ik een tijdje een team van jonge meiden getraind en gecoacht. Ik vond dit erg leuk
om te doen, omdat ik de kinderen veel heb kunnen leren en ik het leuk vind om met de kinderen iets te
leren en met ze te werken.
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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. Mijn stage periode begint op 5 september en
eindigt op 11 juli. Ik loop stage in de groepen 1 en 2.
Ik hoop dat u nu een beetje weet wie ik ben en wat ik doe. Als u nog vragen voor mij heeft kunt u ze
altijd stellen op de woensdagen en donderdagen.
Met vriendelijke groet,
Sharissa Greven

 Verzoek school in de gaten te houden i.v.m. vandalisme
Woont u in de buurt van de school, wilt u dan een oogje in het zeil houden i.v.m. vandalisme? Mocht u
de boel niet vertrouwen of worden er vernielingen aangericht, meld dit dan a.u.b. bij de politie. Alvast
hartelijk dank!

.
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