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Nieuwsbrief 5

Jaargang ’18 – ’19

Datum:

25 januari 2019

Activiteit:

Bijzonderheden:

Maandag 28 januari

MR-vergadering

Aanvang 19.00 u

Dinsdag 29 januari

VIP (vrij inloopmoment voor
peuters) in groep 1/2

Inloop vanaf 11 uur. Peuters kunnen
met hun (groot-)ouders komen kijken
en meespelen.

Vrijdag 1 februari

Einde Nationale voorleesdagen

Dinsdag 5 februari

Interactieve voorstelling Christie
en Chris in de Klinker voor groep
5 t/m 8.

Maandag 11 en dinsdag 12
februari

Ontwikkelgesprekken 1/2
Rapportgesprekken 3 t/m 7
Voorlopig schooladvies gr 8
Voorjaarsvakantie

Maandag 18 t/m Vrijdag 22
februari
Maandag 25 februari

Luizencontrole

Dinsdag 26 februari

VIP (vrij inloopmoment voor
peuters) in groep 1/2

Vrijdag 1 maart

Nieuwsbrief

Maandag 4 maart

MR-vergadering

Dinsdag 5 februari

Opnamedag Promotiefilm
Obs Heiligerlee

Aanvang 10.30 u

Inloop vanaf 11 uur. Peuters kunnen
met hun (groot-)ouders komen kijken
en meespelen.

Aanvang 19.00 u

School en ouders, schouder aan schouder.
Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind,
waarop het kan steunen en vertrouwen
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 VIP op Obs Heiligerlee, vrij inloopmoment voor peuters
Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen een uurtje meespelen in groep 1/2 en op deze wijze kennismaken
met de ‘grote school’ en m.n. onze Obs Heiligerlee.
De volgende VIP staat gepland op dinsdagochtend 29 januari tussen 11.00 tot 12.00 uur.
Kent u mensen met peuters van deze leeftijd in Heiligerlee/Winschoten e.o., wijs ze dan op deze
mogelijkheid. Opgeven hoeft niet en er zijn geen kosten aan verbonden.


 Welkom op Obs Heiligerlee
In januari hebben we een nieuw vriendje erbij gekregen in groep 1/2. Zijn
naam is Harold de Haan. Harold, en papa en mama natuurlijk ook, veel plezier
bij ons op school!

 Extra handen in de kleutergroep
De kleutergroep is mooi aan het groeien. Op dit moment hebben we 23 kleuters en tot en met mei
komen daar in ieder geval nog drie kinderen bij.
Om alle kleuters de optimale begeleiding en ondersteuning te kunnen blijven bieden die zij nodig
zijn, komt er op maandag- en dinsdagochtend een klassenassistente in groep 1/2. Haar naam is
Isabelle Vrieze. Op deze manier kan juf Ella, daar waar nodig is, vaker één-op-één, de ontwikkeling
van de kleuters stimuleren.
Isabelle, van harte welkom op Obs Heiligerlee!
Op woensdag- en donderdagochtend is Sharissa, onze stagiaire, ook nog steeds aanwezig in groep
1/2.
Beide dames zullen tot aan de zomervakantie in de groep te vinden zijn.

 Filmopname voor een promotiefilm van onze school
Op dinsdag 5 maart worden er filmopnames op onze school gemaakt ten behoeve van een
promotiefilm van Obs Heiligerlee. We hopen met deze film nog meer ouders te bereiken die voor
een keuze voor een basisschool staan. Deze film zal t.z.t. te zien zijn op onze website.
Uiteraard houden we rekening met de kinderen waarvoor u geen toestemming hebt gegeven voor
publicatie van foto of filmmateriaal.
Heeft u wel toestemming gegeven maar wilt u liever niet dat uw kind op de promotiefilm te zien is,
laat mij (Yvonne Rusch) dat dan even weten. Dan zorgen we ervoor dat uw kind niet in beeld komt.

 Info ouderavond 2 april om 19 uur
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen zijn we met het team bezig met onze
visie en missie voor Obs Heiligerlee.
Op 2 april zal er een ouder-informatieavond gehouden worden met als gast de heer Arsene
Francot van Natuurlijk Leren. Hij zal o.a. vertellen over de nieuwe (wetenschappelijke)
inzichten en wat die betekenen voor het onderwijs. Een uitnodiging met meer informatie
volgt later, maar noteert u deze datum alvast in uw agenda?
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 Mijn school ouderportaal en app/Rapport-, verwijzings- en ontwikkelgesprekken
Wij vinden het als school belangrijk om op een duidelijke en eenvoudige manier te kunnen
communiceren met ouders. Wij hebben dit de afgelopen jaren gedaan door u een maandelijkse
nieuwsbrief te sturen, e-mailberichten te verzenden en heel soms nog een papieren briefje te
maken. Hier komt binnenkort verandering in.
Afgelopen week heeft u een uitnodiging ontvangen met een inlogcode voor Mijnschool ouderportaal voor de communicatie tussen school en ouders. Op dit ouderportaal kunt u straks alles
vinden dat van belang is om te weten.
Nadat u voor het eerst heeft ingelogd, kunt u de volgende items verwachten:
Berichten van de groepsleerkracht aan de ouders van de groep
Berichten van de school aan alle ouders
Activiteitenkalender van de school
Kalenderpunten voor de groep, bijvoorbeeld excursies of toetsmomenten
Nieuwsberichten over activiteiten
Fotoalbums
De mogelijkheid om uw eigen gegevens gemakkelijk beheren
Groepsgegevens van de groep van uw kind
De mogelijkheid om in te tekenen voor oudergesprekken
De bekende nieuwsbrief komt door dit systeem te vervallen; door dit nieuwe systeem staat alle
informatie voor u op een duidelijke manier gebundeld.
Ook kunt u via het ouderportaal een app downloaden op uw telefoon. Via de MijnSchool app worden
ouders gemakkelijk en snel op de hoogte gebracht van alles wat er op school speelt. Zo kan er met
een druk op de knop meegekeken worden met de belevenissen van uw kind via foto's en
groepsberichten. Door middel van pushnotificatie worden ouders meteen geïnformeerd. Ook handig
bij onverwachte gebeurtenissen, zoals lesuitval door weersomstandigheden of tekort aan
invalkrachten.
De app is geschikt voor Android en iOS. Toegang tot de app is alleen mogelijk door te
koppelen met een bestaand account via een qr-code. Daarna kun je de app gebruiken zonder te
hoeven inloggen. Zowel veilig als praktisch. Via het portaal kun je de koppeling weer verwijderen,
dus geen zorgen over privacy bij verlies of diefstal van de telefoon.
Inmiddels hebben de meeste ouders zich al aangemeld. Heeft u dat nog niet gedaan, wilt u dit dan
deze week nog doen?
Wij zetten binnenkort de digitale inschrijving voor de aankomende gesprekscyclus open, zodat u zelf
kunt intekenen op tijden die u het beste schikken. De leerkracht geeft aan op welke tijden hij/zij
beschikbaar is.
Heeft u nog vragen, neem dan even contact op met meester Marcel. Dat kan op school (di t/m
vrijdag na schooltijd) of via m.dijkstra@sooog.nl.
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