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Nieuwsbrief 2

Jaargang ’19 – ’20

Datum:

26 oktober 2019

Activiteit:

Bijzonderheden:

Maandag 28 oktober

MR vergadering 19.00 u

Dinsdag 29 oktober

* Voorstelling De Grote Vriendelijke
Reus in De Klinker voor groep 5/6

Vertrek vanaf school 10.00 u (info is
via Mijnschoolapp verzonden).

*VIP (vrij inloopmoment voor
peuters met (groot-)ouders)

Tussen 11 en 12 uur.

*Luizencontrole

Vanaf 13.15 uur.

*Ouderinformatieavond over
Redzaamheidslezen door Luc
Koning

Voor Ouders van groep 3/4! en
belangstellenden. Aanvang 19.30
uur.
Info is via Mijnschoolapp
verzonden. Bus vertrekt om 8.30
uur, dus wees op tijd!

Woensdag 30 oktober

Start Topsportproject voor groep 5
t/m 8 i.s.m. AV Aquilo

Maandag 4 november

Adrillen

Alle leerlingen ’s middags vrij

Dinsdag 5 november

Nationaal Schoolontbijt

We ontbijten met elkaar in de klas

Woensdag 6 november

LANDELIJKE STAKINGSDAG

DE SCHOOL IS DICHT

Woensdag 13 november

Start Schoolgruiten (groente en
fruit)

Maandag 18 november

Start zwemvaardig gr 5/6 in de
Watertoren
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T/m vrijdag 17 april, elke woensdag,
donderdag en vrijdag een groente
of fruithapje in de pauze
Info volgt via Mijnschoolapp

Vrijdag 22 november
Maandag 25 november

Zwemvaardig gr 5/6 in de
Watertoren

Maandag 25 november –
Vrijdag 29 november
Dinsdag 26 november

Vrijblijvende contactmomenten gr 1
t/m 8
VIP (vrij inloopmoment voor
peuters met (groot-)ouders)

Info volgt via Mijnschoolapp
Tussen 11 en 12 uur

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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 Aanstaande dinsdag ouderinformatieavond 3/4 over Redzaamheidslezen met de
drs. Luc Koning, orthopedagoog. Aanvang 19.30 uur.
Vanaf groep 3 worden de leerlingen ieder jaar in januari/februari en in
mei/juni getoetst op leesvaardigheid met een woordentoets van CITO, de
DMT. De kinderen krijgen de toets-instructie snel en met zo weinig
mogelijk fouten te lezen. Over dat snel hebben we zelf in de loop van de
jaren steeds meer vragen gekregen. De normen voor het lezen zijn te veel
gebaseerd op SNEL en niet op GEWOON lezen.
Wij willen dat de kinderen minder gespannen zijn en niet gaan racen,
maar gewoon lezen, nauwkeurig lezen en met begrip. We doen als school
daarom mee met een onderzoeksproject waarvan het ministerie en de
onderwijsinspectie op de hoogte zijn.
We zijn vorig jaar met huidige groep 4 gestart en dit schooljaar sluit de huidige groep 3 aan. De
kinderen van deze groepen worden gedurende de basisschoolperiode gevolgd. Daarnaast voeren
we nog andere activiteiten uit om de kinderen te leren vooral nauwkeurig te lezen.
Op deze ouderavond wordt informatie gegeven over die nieuwe ontwikkelingen. Dat gebeurt door
drs. Luc Koning van het Pravoo-instituut. Meer over dat onderzoek kunt u ook al lezen op:
https://www.redzaamheidslezen.nl/
Lezen is een belangrijke vaardigheid en we hopen dan ook dat u ook aanwezig kunt zijn. De
ouders van groep 3/4 hebben al eerder de uitnodiging ontvangen. Heeft u zich al opgegeven of
afgemeld bij juf Brenda of juf Thea?
Datum: dinsdag 29 oktober
Tijd : inloop 19.15 uur, start presentatie 19.30 uur, verwachte eindtijd 20.30 uur
Voor wie: ouders van groep 3 en groep 4 en alle andere belangstellenden

Vanaf 13 november schoolfruit
We zijn blij u te kunnen meedelen dat Obs Heiligerlee weer ingeloot is bij het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten
van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook gezellig!
Vanaf 13 november tot en met 17 april 2020 krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en
vrijdag fruit op school, als pauzehapje in de ochtend. U hoeft uw kind op deze dagen alleen iets te
drinken mee te geven naar school.
We rekenen erop dat u op de maan- en dinsdag uw kind ook een gezond pauzehapje meegeeft,
ook in de groepen 5, 6, 7 en 8.

 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 november 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.
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 Nationaal Schoolontbijt dinsdag 5 november
Op dinsdag 5 november doet Obs Heiligerlee weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Op deze
dag kunt u uw kind voor één keer zonder ontbijt naar school sturen, we ontbijten gezamenlijk op
school en leren tegelijkertijd over de beste start van de dag, nl. het ontbijt.
Voor de kinderen van groep 1/2 zijn borden, bestek en bekertjes aanwezig op school.
Zit uw kind in groep 3 t/m 8, wilt u uw kind dan een bordje met bestek en drinkbekertje meegeven
voorzien van de naam? Alvast bedankt!

 Vrijblijvende Contactmomenten
In de agenda hierboven ziet u dat er eind november vrijblijvende contactmomenten ingepland staan.
We hebben dan ongeveer 12 weken onderwijs (geteld vanaf de zomervakantie) achter de rug.
Alléén wanneer de leerkracht van uw kind bijzondere zaken zijn opgevallen, dat kunnen zowel
positieve zaken zijn als zaken waarover zorg bestaat, én waarover nog niet met u gesproken is, dan
zal de leerkracht contact met u opnemen en uitnodigen voor een gesprek.
Vanaf dinsdag 19 november hangen er intakelijsten met tijden op de deur van het lokaal van uw
kind, waarop de leerkracht beschikbaar is voor een gesprek. Mocht u vragen hebben over de
voortgang van uw kind, dan kunt u hierop zelf intekenen. Maar zoals altijd, bij vragen kunt u altijd
terecht bij de leerkracht, u bent van harte welkom.

 Elke donderdagmiddag gratis Naschoolse Sportactiviteit
In het kader van ‘Ontdek je beweegtalent’ biedt onze stichting SOOOG in samenwerking met het
Huis voor de sport Groningen haar leerlingen de gratis mogelijkheid om na schooltijd te gaan
sporten.
Wanneer? Elke donderdagmiddag voor de kinderen van OBS Heiligerlee en OBS Beukenlaan
Hoe laat? 15:15 uur - 16:15 uur voor de groepen 1 t/m 4
16:15 uur - 17:15 uur voor de groepen 5 t/m 8
Waar? In gymzaal Beukenlaan. Aanmelden hoeft niet, kom gewoon langs.

Nieuws uit de kleutergroep
In groep 1 hebben we een nieuw vriendinnetje gekregen. Haar naam is Eva.
Eva, welkom op onze school! We hopen dat jij, én papa en mama, je snel
thuis voelen op onze school.
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 Onderwijsassistente in groep 3/4
Wij zijn blij u te kunnen melden dat deze week Leonie Bont als onderwijsassistent in groep 3/4 start.
Vanwege de groepsgrootte in combinatie met het aantal leerlingen dat extra ondersteuning kan
gebruiken in groep 3/4 hebben we via het expertisecentrum van Sooog een onderwijsassistente
aangewezen gekregen.
Leonie zal op maandagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen bij ons op school zijn.
Eind januari wordt haar inzet geëvalueerd. Dan wordt door het expertisecentrum ook besloten of zij
langer bij ons op school blijft.

 Nogmaals uw aandacht voor de Verkeersveiligheid rond schooltijden
De verkeerssituatie rond de school is rond de tijd dat de school begint en
rond de tijd dat de school uit gaat weer enigszins onoverzichtelijk en
chaotisch. Door geparkeerde auto’s op straat nabij ingang van de school (en
op de stoep!) kunnen naderende automobilisten onze kinderen niet goed
zien én de kinderen die van het schoolplein komen kunnen het verkeer op
straat slecht zien.
Daarom het verzoek om uw auto te parkeren op de parkeerplaats IN EEN
PARKEERVAK, bij het voetbalveld. Ook als u in de auto blijft wachten op uw
kind.
Wilt u dit ook even doorgeven als uw kind door iemand anders
opgehaald wordt met de auto? Zo zorgen we met elkaar voor de veiligheid van uw en andere
kinderen.

 Woensdag 6 november Landelijke stakingsdag in het onderwijs, School gesloten.
Waarom staken we?
Vakbonden en werkgevers eisten voor de zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro
voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit als eerste stap naar een brede investering in het
hele onderwijs. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen werd duidelijk dat dit kabinet
niets extra wil investeren in onderwijs. We hebben de investeringen echter keihard nodig om het
lerarentekort aan te pakken!

 Stichting Vrienden Obs Heiligerlee
Denkt u er nog even aan de ouderbijdrage vóór 1 december over te maken? Mocht dit een
probleem zijn, neem dan even contact op met de schoolcoördinator.

Nieuwsbrief OBS Heiligerlee

 Oproep: Wie komt ons helpen oud papier op te halen? Vele handen maken licht
werk!!!!!!!!!!!!!!
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, hebben we een groot aantal
chromebooks voor de kinderen aan kunnen schaffen. Dit kon mede door de
opbrengsten van het oud papier.
De ouderbijdrage, inclusief het geld voor schoolreis/-kamp is al jaren gelijk
gebleven, en is zeker in vergelijking met andere scholen laag te noemen.
Dit is mogelijk gemaakt door de opbrengsten vanuit het oud papier.
Ook de excursies in het kader van de Gouden Weken waren mogelijk
doordat een groep ouders zich inzet om het oud papier in Heiligerlee op te halen.
In december wordt een nieuw schema gemaakt voor het ophalen van het oude papier in
Heiligerlee. Dit ophalen gebeurt op 11 zaterdagen in 2020 van ca 14 uur tot 16 uur. Twee auto’s
van Virol met op elk twee ouders, rijden door Heiligerlee.
Drie ouders stoppen door de overgang van hun kind naar het voortgezet onderwijs met het
ophalen van oud papier. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die twee uurtjes op een (of twee)
zaterdagmiddag willen komen helpen. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe minder vaak
iedereen aan de beurt komt.
De ouders die zich nu al inzetten zeggen dat het bovendien beregezellig is!
Wilt u ons team van oud papier ophalers komen versterken? Mail dan naar y.rusch@sooog.nl
Wilt u eerst nog wat meer informatie? Loop dan even binnen of mail naar y.rusch@sooog.nl
Namens al onze leerlingen alvast hartelijk dank!

Volgende nieuwsbrief: Vrijdag 22 november 2019
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