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Ouderinformatie
Nieuws van de directie
‘De kop is er af!’ ‘Een nieuw schooljaar is geboren!’
De eerste twee weken van het schooljaar zitten erop!
Op de eerste schooldag zijn de kinderen ontvangen met ‘beschuiten met muisjes’ om de start van
het schooljaar te vieren.
Een schooljaar vol mogelijkheden tot ontwikkeling.
Normaal gesproken vertellen we u op de informatieavond wat onze speerpunten voor het komende
jaar zijn. Helaas is dat deze keer niet mogelijk in verband met de corona-maatregelen en informeren
we u in dit InfOventje.
Oventje: een wereldschool met oog voor kinderen!
Wij willen een school zijn waar we samen met leerlingen, ouders en omgeving bijdragen aan de
ontwikkeling van onze leerlingen. Kortom: passend onderwijzen en opbrengsten realiseren. In kleine
gemeenschappen is samenwerken binnen de gemeenschap en met nabij gelegen scholen een
uitdaging en een noodzaak om onze visie en missie na te streven.
Speerpunten schooljaar 20-21 Bs Oventje.
We garanderen een stevige basis.
• We implementeren het Werkconcept Critical Skills
• We verhogen de resultaten van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Dit wil zeggen dat we
in focus PO een (verhoogde) VIX willen behalen van 70-40.
• We besluiten of Engels als vakgebied voor de groepen 1 t/m 6 een aanvulling kan zijn op
onze profilering.
We vergroten het eigenaarschap van onze leerlingen
• De ingezette vergroting van het eigenaarschap wordt voortgezet en geborgd:
ontwikkelgesprekken, leerlingenraad, Snappet.
We maken het onderwijs toekomstgericht
• We gaan onderzoeken hoe inzet middelen ICT en computational thinking het huidige
onderwijs op bs Oventje kan versterken en waar dit in de visie van school een plek kan
vinden.
• We maken een keuze voor een methode Wereldoriëntatie.
• We vergroten de ouderbetrokkenheid bij het leren en de ontwikkeling van het kind.
We maken optimaal gebruik van het talent van de professional
• We zetten collegiaal leren in om het leren van en met elkaar te vergroten.
Onze schoolgebouwen zijn duurzaam en uitnodigend
• Bewegend leren is op school en in de omgeving terug te zien als onderdeel van ons
onderwijs.
• De uitstraling van de school is passend bij het onderwijs dat op school gegeven wordt. Leren
is zichtbaar.
Tijdens de teamvergadering van 3 september hebben we de eerste brainstormsessie gehad over de
manier waarop we u als ouder kunnen betrekken maar vooral ook informeren over dat wat we op
school doen en wat uw kind leert. De periode met corona-maatregelen waardoor u ook niet in het
gebouw kunt zijn, versterkt de noodzaak om hier met elkaar een oplossing voor te vinden.
In de komende maanden gaan we ons richten op het zoeken naar een manier waarop we u in woord
en beeld kunnen informeren over dat wat uw kind doet en leert op school. In het InfOventje van
oktober kunt u de voortgang hierover lezen.

Informatieve ouderavond
Woensdagavond 9-9 hopen we van elk gezin één ouder te ontmoeten op de allereerste
ouderavond. In verband met de corona-maatregelen is het niet mogelijk om een
gezamenlijke start te hebben. De speerpunten van ons onderwijs heeft u hierboven
kunnen lezen.
We beginnen om 19.00 uur met de uitleg over het aanvankelijk lezen in groep 3. Voor
ouders uit groep 4/5/6 is er dan de mogelijkheid om binnen te lopen.
Om 19.30 uur geven we in groep 7/8 uitleg over het naderende kamp en de overstap naar
het Voortgezet Onderwijs. Voor ouders uit groep 1 /2 en 4/5/6 is er dan de mogelijkheid
om binnen te lopen.
Bij het binnen lopen in groep 1 /2 en 4/5/6 kunt u de lesmaterialen van dit schooljaar
inzien, de leerdoelen liggen klaar en de leerkrachten staan klaar om uw vragen te
beantwoorden.
Aanmelden
Het schooljaar is nog maar net begonnen. Toch is de blik voor ons ook al gericht op volgend
schooljaar. 1 oktober is de teldatum. Dit is voor ons een belangrijke dag. Op grond van het aantal
leerlingen dat op deze dag op onze school zit én het aantal aanmeldingen van de instroomleerlingen
wordt bepaald hoeveel geld we krijgen om de groepen met leerkrachten te bemensen.
EEN DRINGENDE OPROEP:
- Heeft u een zoon/dochter die dit of volgend schooljaar 4 jaar wordt: meld deze dan zo snel
mogelijk aan;
- Kent u iemand van wie de zoon/dochter dit of volgend schooljaar 4 jaar wordt: vertel dan dat
een kijkje op onze school weer kan! We kunnen geen inloopochtend organiseren vanwege de
corona-maatregelen maar individuele bezoeken en meedraaiochtenden zijn wel mogelijk!
Gouden weken
Een goed begin is het halve werk. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer
helemaal opnieuw: de kinderen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Dit is dan ook een
belangrijke periode om een goed pedagogisch klimaat in de groep te creëren.
Een nieuw schooljaar brengt ook een nieuwe groepsdynamiek met zich mee. Hoe liggen de
verhoudingen binnen de groep met de klasgenoten? Wij vinden het belangrijk om zoveel we kunnen
invloed uit te oefenen op de manier waarop met elkaar omgegaan wordt. Op het jaarrooster (zie site
of laatste bladzijde van de PIG) staan de zogenaamde gouden weken genoteerd, nu en in januari.
De eerste week (‘ik’) geeft leerlingen bewust de kans om zichzelf in beeld te brengen. Je zou het een
soort gebruiksaanwijzing kunnen noemen. In de tweede week (‘jij’) vindt er uitwisseling plaats. Wie
ben jij? Wat vind jij prettig? In de derde week (‘wij’) is er veel aandacht voor de groepsvorming.
Wat zijn de groepsafspraken? Elke groep werkt toe naar een groepscontract, waarin alle afspraken
gezamenlijk vastgelegd en ondertekend worden. Het duidelijk maken van de verwachtingen die je
van elkaar hebt, vinden we erg belangrijk. Met ouders zetten we dit ook voort, tijdens de kindoudergesprekken op 6 en 8 oktober.
Bag2school
Ook dit schooljaar zamelen wij via bag2school alle textiel in zoals kleding, gordijnen, linnengoed en
knuffels. Maar ook goede schoenen, aan elkaar gebonden mogen in een plastic zak. De organisatie
vraagt wel aandacht voor de kwaliteit, dus geen lappen e.d. De opbrengst wordt door de ouderraad
besteed aan de activiteiten op school.
De inzameldata zijn: 26 t/m 29 oktober en 17 t/m 20 mei, dus aansluitend op de herfst- en
meivakantie.
Nieuws van groep 1-2-3
Wat zijn de eerste twee weken voorbij gevlogen. En wat was het fijn om iedereen weer te zien na
een lange vakantie. We hebben de eerste twee weken weer even kunnen wennen aan het spelen en
werken met elkaar op school. De eerste werkjes zijn weer gemaakt, we zijn bezig geweest met
rijmen en groep 3 heeft de eerste vier letters ( i-k-m-s) al geleerd.
In de klas hebben we een paar afspraken gemaakt, maar de belangrijkste regel die we voor dit
schooljaar hebben afgesproken is ‘'Wij willen elkaar geen pijn doen, maar als het toch gebeurt

zorgen we voor elkaar.’' In de eerste twee weken lukte het al heel goed om elkaar te troosten
wanneer er iets gebeurd was in de klas of buiten. Ook kunnen we steeds beter aangeven wanneer
we het spelen even niet zo leuk vinden door ‘'stop hou op, ik vind het niet meer leuk’' te zeggen en
weer nieuwe afspraken met elkaar te maken.
Elke dag starten we met het liedje van de week, en alle kinderen kunnen na twee weken al het
(nieuwe) liedje meezingen! We vinden het fijn om te weten wat we elke dag gaan doen door middel
van een dagplanning. Met de pijl weten we precies waar we zijn gedurende de dag, en als de juf dan
even vergeet de pijl bij het juist plaatje te hangen helpen alle kinderen dat graag herinneren.
Om een fijne werksfeer voor iedereen te creëren hebben we ook afgesproken hoe we werken in de
klas. We gebruiken hierbij de groepjesstem zodat groep 3 zelfstandig kan werken, maar ook groep 1
en 2 kan overleggen.
Wij denken er met z’n allen een heel gezellig en leerzaam schooljaar van te kunnen maken!
Nieuws van groep 4-5-6
Wat zijn we blij dat we 24 augustus een normale start hebben kunnen maken. We hebben er weer
zin in.
Dit schooljaar zijn we begonnen met het maken van een groepsovereenkomst. De kinderen hebben
hiervoor samen besproken welke afspraken ze in de klas willen om eerlijk en veilig te kunnen spelen
en werken en wat ze nodig hebben om hun best te kunnen doen. Het volgende hebben ze
afgesproken:
1. We concentreren ons op ons eigen werk.
2. We lossen samen problemen op.
3. We doen elkaar geen pijn.
4. Bij een spelletje spreken we van tevoren de regels af.
Wij zijn er best trots op dat ze allemaal deze groepsovereenkomst ‘ondertekend’ hebben, middels
een handdruk.
De eerste week hebben we veel spelletjes gedaan in de klas. Daardoor leren de kinderen elkaar nog
beter kennen en komen ze echt dingen te weten van elkaar die ze nog niet wisten. Bovendien
komen er allerlei vaardigheden aan bod, zoals het luisteren naar elkaar, het wachten op een beurt
en het samenwerken.
Woensdag zijn we bij wereldverkenning gestart met het thema familie, Wereldse kinderen. In dit
thema kijken de kinderen naar zichzelf en naar kinderen uit andere werelddelen. Als intro van dit
project zochten we in de kring de babyfoto en een recente foto van uw kind bij elkaar. In de
komende weken gaan we een ik-en-jij boekje maken. De kinderen kunnen hier zelf een mooi schrift
of leeg notitieboek voor mee naar school nemen. Ook mogen ze dingen van zichzelf meenemen,
zoals: foto’s, kopie van een diploma en alles wat ze zelf maar kunnen bedenken.
Nieuws van groep 7-8
De eerste twee weken zitten er alweer op. We hebben kennis met elkaar gemaakt door middel van
verschillende groepsactiviteiten. Ook hebben we een groepsovereenkomst samengesteld waar
iedereen zijn naam onder heeft geschreven. Regelmatig pakken we terug op de afspraken die we
samen hebben gemaakt om fijn te kunnen werken en spelen in de klas.
We werken in groep 7-8 met Snappet in plaats van met werkboeken. Snappet is een middel om
digitaal en adaptief te kunnen verwerken. Groep 7 heeft hier deze week kennis gemaakt. Thuis is
het ook mogelijk om in te loggen en eens met uw kind te bekijken hoe deze omgeving eruit ziet:
https://leerling.snappet.org
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 en 8 huiswerk mee naar huis gekregen. Het is de
bedoeling dat zij dit volgende week vrijdag weer meenemen zodat we het gezamenlijk bespreken.
Het doel van het huiswerk is om kinderen te leren plannen als voorbereiding op de middelbare
school. Het huiswerk wat meegegeven wordt is een herhaling van wat er in de klas al behandeld is.
Binnenkort start de Kinderboekenweek. Dit jaar doen de kinderen geen boekbespreking, maar
maken zij een boekendoos. Vandaag is de opdracht uitgelegd en het is de bedoeling dat zij deze 30
september mee naar school nemen als opening van de Kinderboekenweek in de klas. Als tip is

gegeven om de opdracht in te delen in verschillende weken of om er meteen mee te beginnen, zodat
iedereen er een mooi werkstuk van kan maken.
Vrijdag 2 oktober gaan we met groep 7 en 8 naar stichting C in Uden: #Blessed. We moeten er om
9 uur zijn. Wie wil er met ons naar Uden fietsen en begeleiden? (Eindtijd volgt nog...)
Leesouders
Buiten lesdag
Eén van de speerpunten voor de schoolontwikkeling van dit schooljaar is structureel inzetten van
bewegend leren. De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen ervoor dat leerlingen
beter kunnen presteren. Door buiten ook actief met rekenen, taal en lezen bezig te zijn wordt het
brein in beweging gezet. Bewegend leren heeft een positief effect op de aandacht en concentratie
van leerlingen.
De buiten lesdag, 22 september, is één van de manieren om hier vorm aan te geven.
Wereldverkenning groep 5 t/m 8
Eén van de speerpunten van ons onderwijs dit schooljaar is het
implementeren van een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie.
In de eerste periode van dit schooljaar hebben we onze laatste pilot
met Blink!
Blink Wereld! is thematisch van opzet en de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en biologie zijn met elkaar geïntegreerd. Dit betekent
dat we de vakken niet los aanbieden.
De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijk
voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als
klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema krijgen de
kinderen nieuwe kennis over het onderwerp en leren ze onderzoeksvragen stellen en onderzoek
doen naar de antwoorden op hun vragen.
Het thema waar we nu mee aan de slag zijn: Familieverhalen.
Groep 5/6: Wereldse kinderen. Hoe leven kinderen in andere delen van de wereld? En hoe leefden
kinderen vroeger? In dit thema gaan de kinderen op onderzoek uit. Ze ontdekken hoe wereldse
kinderen slapen, eten, feest vieren en naar school gaan en hoe ze dat vroeger deden in het tijdvak
van burgers en stoommachines. In hun eigen onderzoek kijken ze naar nog meer kinderen en hun
leefwijzen.
Groep 7/8: Fantastische families. In dit thema onderzoeken de kinderen verschillende
familieverhalen: de relatie tussen een soldaat in WO I en zijn familie thuis, de ruzie tussen Willem II
en zijn zoon, de conflicten tussen ouders en hun kinderen in de jaren ‘50 en ’60 en het verhaal van
een indianenfamilie. Ze onderzoeken daarna een familieverhaal naar eigen keuze en presenteren dat
via een lapbook.
Informatieavonden groep 8-leerling en ouders
Voortgezet onderwijs
Kijk voor meer informatie over het onderwijsaanbod, informatieavonden en open dagen op:
https://www.merletcollege.nl/belangrijke-data
https://www.udenscollege.nl/groep-8/startpagina-groep8/
Van de medezeggenschapsraad
Op maandagavond 14 september vindt de eerste vergadering van de MR plaats.
Wilt u hierbij aanwezig zijn?
U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
Graag opgeven bij een van de MR-leden: Dietske Selten, Jolanda Nooijen, Arianne van Roosmalen,
Maria van Dongen.
We zijn op zoek naar:
Een ouder die ons wil helpen bij het inleveren en uitlenen van boeken in de bibliotheek van 12.40 tot
13.00 uur op:
Donderdag 10 september

Donderdag 15 oktober
Donderdag 26 november
Donderdag 14 januari
Donderdag 11 februari
Donderdag 25 maart
Donderdag 29 april
Donderdag 10 juni
Donderdag 22 juli --> boeken inleveren
De leerkrachten kunnen de kinderen dan helpen bij het uitzoeken van de boeken waardoor we zo
snel mogelijk met de gymles kunnen starten. U kunt zich voor één van de data (of meerdere)
aanmelden bij juf Ilse.
Agenda:
9 september

14 september
15 september
16 september
22 september
23 september
26 september
30 september
2 oktober

Informatieavond
19.00 uur groep 3 en inloop groep 4/5/6
19.30 uur groep 7/8 en inloop groep ½ en groep 4/5/6
Vanwege de corona-maatregelen is het voor elk gezin mogelijk dat één
ouder aanwezig is. Bij het wisselen van groep dient u buitenom te lopen.
MR-vergadering
Groep 8: afname ADIT
Studiedag. Alle leerlingen vrij.
Buiten lesdag
Start kinderpostzegels
Studiemiddag. Alle leerlingen vanaf 12.00 uur uit!
Start kinderboekenweek. Thema: ‘En toen?’
Groep 7-8: excursie naar C in Uden

