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Nieuwsbrief 1

Jaargang ’19 – ’20

Datum:
Vrijdag 6 september
Vrijdag 13 september
Maandag 16 september
Maandag 16 september

Dinsdag 17 september

Maandag 23 september
Dinsdag 24 september

6 september 2019

Activiteit:

Bijzonderheden:

*Nieuwsbrief 1
*Start HVO-lessen gr 5 t/m 8
Start 2-wekelijkse muzieklessen in
alle groepen
Voorlezen in groep 1/2 door de
bibliotheekjuf
Ouder-informatieavond groep 1/2
Ouder-informatieavond groep 3/4
Kennismaking en rondleiding in de
klas door kinderen voor
ouders/verzorgers
MR vergadering

Muziekdocent Erna Moragues,
‘s ochtends
Zie verderop in deze nieuwsbrief
18.30 – 19.15 u
19.15 – 20.00 u
8.15 – 8.45 u (Inloop)
Groep 1 t/m 8
Op school, om 19 uur

*Excursie Lauwersoog in het kader
van de Gouden Weken

Groep 3 t/m 8. Kinderen zijn de hele
dag in Lauwersoog. Meer info volgt
via de eigen leerkracht.

*VIP (vrij inloopmoment kleuters
met (groot-)ouders)
Kinderpostzegelactie

Tussen 11 en 12 uur.

Maandag 30 september

Excursie Toverdoos te Vriescheloo
in het kader van de Gouden Weken

Groep 1/2. Meer info zie verderop in
deze nieuwsbrief.

Dinsdag 1 oktober

Margedag groep 1 t/m 8

Alle leerlingen VRIJ

Woensdag 2 oktober

Start Kinderboekenweek én
projectweek “Op Reis”
Start samenwerkingsgesprekken
groep 3 t/m 8

Woensdag 25 september

Maandag en Dinsdag 7 en 8
oktober

Groep 7/8

Uitnodiging volgt via MijnSchoolapp

Dinsdag 8 oktober

GGD verpleegkundige op school
voor groep 2

U krijgt bericht thuis van de GGD.

Woensdag 9 oktober

GGD verpleegkundige op school
voor groep 7

U krijgt bericht thuis van de GGD.

Vrijdag 11 oktober

*Einde Kinderboekenweek en
projectweek ‘op reis’’
* Nieuwsbrief 2

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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 Informatieavond maandag 16 september groep 1/2 en 3/4 – ouderbetrokkenheid
Omdat we het vorige schooljaar merkten dat het niet voor alle ouders duidelijk was hoe er gewerkt
wordt in de groepen 1/2 en 3/4, komt er een informatieavond waarop de leerkrachten vertellen hoe
er het komende jaar gewerkt wordt in de groep en wat u als ouder kunt verwachten. Juf Ella zal
o.a. aandacht besteden aan het spelend leren en het werken met thema’s en ontwikkelingsdoelen
in groep 1/2 zodat u ook weet hoe u thuis hierop in kunt spelen en zo de ontwikkeling van uw kind
kunt ondersteunen.
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met methodes. Juf Brenda en juf Thea geven informatie over het
reilen en zeilen in groep 3/4. Aan de orde komen o.a. routines, lesmethode ondersteunende
software waarmee ook thuis geoefend kan worden en andere zaken waarvan het belangrijk is dat
u op de hoogte bent.
Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. Het is belangrijk dat u als ouder bij
deze avond aanwezig bent. Wij hopen dan ook, in het belang van onze kinderen, op een hoge
opkomst!

Rondleiding in de klas van uw kind door uw kind dinsdag 17 september 8.15 u –
8.45 u
Op dinsdag 17 september geven de kinderen u een rondleiding in de eigen klas, groep 1 t/m 8.
Vanaf 8.15 u zijn de schooldeuren open, u kunt direct naar binnen met uw kind. Uiterlijk om 8.45 u
is de rondleiding afgelopen en beginnen we met de lessen.
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 en
werkschriften (groep 3 t/m 8) en materialen (alle groepen) inzien die dit jaar gebruikt worden door
uw kind. De nieuwe technisch lezen methode Estafette voor groepen 4 t/m 6 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.
Ook is er gelegenheid om uw vragen aan de leerkrachten te stellen.
Graag willen wij er, samen met u, weer een fijn schooljaar van maken. Wij hopen op uw komst!

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.
In het kader van de Gouden Weken gaan de kinderen op excursie. Groep 1/2 gaan naar de
Toverdoos op maandag 30 september (Zie ‘Nieuws uit de kleutergroep’) en groepen 3 t/m 8 gaan
op excursie naar Lauwersoog op dinsdag 24 september.
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Nieuws uit de kleutergroep
Groep 1/2 is dit schooljaar gestart met 18 kinderen. Noud, Esmé en Levi zijn
in de vakantie 4 jaar geworden en mogen nu ook naar school. In groep 2
hebben we een nieuw vriendinnetje gekregen, Rosalie.
Noud, Esmé, Levi en Rosalie, welkom op onze school!

Voorlezen
Maandag 16 september a.s., om 8.45 uur, komt juf Gelly van
de bibliotheek bij ons in de groep. Ze neemt een nieuw
kleuterprogramma mee voor op school, ‘Panda wil een
vriendje’. We gaan samen lezen uit het prentenboek ‘Panda wil
een vriendje’ van Jonny Lambert. Vervolgens ontdekken de
kinderen hoe je een verhaal tot leven kunt laten komen.
‘Panda wil een vriendje’ is een verhaal over vriendjes maken
en jezelf zijn. Na het voorlezen laten we de kinderen op een
speelse manier kennismaken met toneellezen. De kinderen
gaan samen het verhaal naspelen. Daarbij is de hulp van 4
ouders nodig. Vindt u het leuk om een uurtje bij ons in de
groep te helpen? Geef u dan op bij één van de juffen of via de
groepsapp.
Theatervoorstelling
Maandag 30 september gaan de kleuters naar een voorstelling in het poppentheater ‘De
Toverdoos’ te Vriescheloo. We gaan kijken naar de vrolijke interactieve voorstelling ‘Kiekeboek’.
We hebben echter de hulp van (groot-)ouders nodig om er te komen. Er van uitgaande dat er 3
kinderen op de achterbank kunnen, zijn er 5 auto’s nodig (+ de auto van juf). We vertrekken om
8.45 uur en zijn rond 11.00 uur weer terug bij school. Brengende (groot-)ouders mogen ook bij de
voorstelling aanwezig zijn. Jongere broertjes/zusjes mogen helaas niet mee. Wie wil er met ons
mee naar het theater? Geef u op bij één van de juffen of via de groepsapp.
Tip: In groep 1/2 werken we met het thema ‘Kolletje gaat naar school’. Dit doen we met het
bijbehorende prentenboek. Vindt u het leuk om hierover thuis voor te lezen? De prentenboekjes
van Kolletje liggen op dit moment bij Trekpleister in de winkel en kosten slechts E 3,09.

 Stagiaire groep 1/2
Dit schooljaar heeft groep 1/2 weer 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:
Hallo allemaal,
Ik zal mij even kort voorstellen:
Mijn naam is Joyce Dammer, ik ben 18 jaar oud, mijn woonplaats is Scheemda en ik zit nu in het
tweede jaar van mijn opleiding als onderwijsassistente die ik volg op de Campus in Winschoten.
Ik loop dit hele jaar stage in groep 1 en 2 op de Obs Heiligerlee op maandag, dinsdag en woensdag.
Mijn voorkeur gaat uit naar deze groep omdat ik graag na deze opleiding naar de PABO wil om door
te leren als kleuterjuf!
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met vrienden zoals winkelen en uitgaan. Ook hou ik er
van om thuis op de bank te zitten samen met mijn ouders en katten.
Groetjes,
Joyce
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Welkom op school!
Ook in groep 3, 5 en 7 mogen we nieuwe leerlingen begroeten. Kaylah is in groep 3
gestart en in groep 5 zijn Julian en Emmelie erbij gekomen. In groep 7 is Hassan gestart.
Kaylah, Julian, Emmelie en Hassan, welkom op onze school. We hopen dat jullie je snel
thuis voelen en wensen jullie een fijne schooltijd toe.

 Margedagen 2019 - 2020
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda? De kinderen zijn dan vrij.
Dinsdag 1 oktober 2019: hele dag alle leerlingen vrij
Maandag 4 november (Adrillen): ‘s middag alle leerlingen vrij
Vrijdag 20 december, groep 1 t/m 4: ochtend
Vrijdag 20 december, groep 5 t/m 8: middag
Woensdag 5 februari: alle leerlingen vrij
Dinsdag 9 juni: ’s Middags alle leerlingen vrij
Woensdag 24 juni, alle leerlingen vrij

 Luizenopsporingsteam
Ons LOT is op school geweest. We zijn blij te kunnen melden dat we
dit schooljaar luizen en neten vrij zijn gestart! Complimenten voor de
ouders! Door de gezamenlijke inzet van ouders en opsporingsteam start de school nu al 4
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?
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

 Start Samenwerkingsgesprekken
Op 7 en 8 oktober staan de start samenwerkingsgesprekken tussen ouders/verzorgers en
leerkrachten gepland. Hiervoor ontvangt u via de schoolapp 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? Maak het bespreekbaar!
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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 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 op de maandag met de
kinderen te lunchen als overblijfkracht. Hiervoor ontvangt u een
vergoeding van 10 euro per keer.
.
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

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.
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-

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.

 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.

 Chromebooks op Obs Heiligerlee!
Sinds vorig jaar krijgt elk schoolteam een bepaald bedrag van het rijk om de werkdruk te verlagen. Op
Obs Heiligerlee heeft het team gekozen om een deel van het geld te besteden aan een extra
leerkracht in groep 3/4 op de woensdagen en een deel voor het aanschaffen van chromebooks met
daarbij voor kinderen een makkelijk toegankelijke digitale leeromgeving.
Stichting Vrienden van Obs Heiligerlee heeft ook een bijdrage beschikbaar gesteld, waardoor de
kinderen nu 32 chromebooks hebben waarmee gewerkt en geleerd kan worden (naast de laptops
die we al hadden)! Elke klas kan nu in zijn geheel met oefensoftware werken, zodat de leerkracht
instructie kan geven aan de andere groep. Kinderen en leerkrachten zijn hier heel erg blij mee!
Waarom chromebooks met de digitale leer- en werkomgeving van MOO (mijn omgeving online)?
De ontwikkelingen m.b.t. digitaal werken nemen steeds verder toe. De moderne lesmethodes bij ons
op school bieden educatieve software die aansluit op de instructielessen van de leerkracht. De
kinderen in groep 3/4 hadden in het verleden moeite met zelfstandig aanmelden op de laptops, iets
wat de kinderen in de bovenbouw wel prima konden.
Met de chromebooks kunnen alle kinderen snel en zelfstandig via plaatjes inloggen in de digitale
leeromgeving. Die omgeving heet MOO (MijnOnlineOmgeving). Alle programma’s waar kinderen
nu ook digitaal in werken, zijn dan beschikbaar door slechts één keer in te loggen via een plaatje.
MOO stelt leerkrachten in staat informatie eenvoudiger en sneller te verzamelen, te ordenen en te
analyseren. Leerlingen krijgen direct feedback en het niveau van de oefenstof wordt door de
software aangepast aan de leerling. Kan je iets al goed, dan gaat het programma verder, heb je
nog ergens moeite mee, dan oefenen we dat nog wat langer.
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Gaan chromebooks de leerkracht vervangen?
Zeker niet!!! Instructie is het belangrijkste onderdeel van goed onderwijs, zo blijkt ook uit
onderzoeken. Dat blijft ook zeker zo in de toekomst. De methodes (software of werken op papier)
zijn gericht op een eenduidige didactische aanpak, waarbij instructie een zeer belangrijke rol
speelt. De software maakt een duidelijke analyse per leerling en dat geeft de leerkracht inzicht in
de voortgang. De leerkracht kan de leerling eerder en directer feedback geven.
Daarnaast blijft schrijven een belangrijk onderdeel van het lesprogramma op Obs Heiligerlee.

Bibliotheek op school
Wie wil komen helpen in de schoolbibliotheek? Op de woensdag tussen ca.
12.00 en 12.15 uur? ( 1x per week inname en uitleen van de biebboeken
van groep 1 t/m 4). Graag opgeven bij juf Yvon.

Volgende nieuwsbrief: Vrijdag 11 oktober 2019
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