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Ouderinformatie
Nieuws van de directie
We hebben een maand met verschillende activiteiten achter de rug.
Zo hebben we de buitenlesdag en de opening van de Kinderboekenweek gehad. Leuke activiteiten
om het leren op Oventje in de spotlight te zetten. Waar bs Oventje groot in wil zijn: samen leren, op
verschillende manieren en met elkaar.
Ook op het gebied van de ambities in ons jaarplan zijn wat stapjes gezet:
- Het vergroten van de mogelijkheden tot ouderbetrokkenheid. Een middel om aan dit
speerpunt te werken is de Parro-app. Alle ouders hebben een mail gehad om zich te koppelen
aan de groepen van hun kind(eren). De ontwikkelgesprekken heeft u zelf in kunnen plannen.
Een vervolgstap is het delen van dit wat in de groep geleerd wordt zowel op het gebied van
taal/lezen/rekenen als ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
- Het verbeteren van ons Technisch Leesonderwijs. We hebben een studiemiddag gehad
waarbij we uitleg hebben gekregen over het belang om van kinderen goede technisch lezers
te maken, hoe een goede leesinstructie er uit ziet en wat de noodzaak is om ouders bij het
lezen te betrekken. Kinderen die veel lezen en leesplezier hebben, krijgen zelfvertrouwen,
vergroten hun woordenschat en doen leeservaring op door veel leeskilometers te maken. Het
maken van leeskilometers kunt u als ouder thuis ondersteunen. Onder het kopje ‘lezen’ krijgt
u tips waar u mogelijk mee kunt doen.
Schoolfruit
Ook dit jaar krijgen we de mogelijkheid om weer aan te sluiten bij EU-schoolfruit.
Van 9 tot en met 16 april wordt er wekelijks fruit op school geleverd. In het volgende InfOventje
krijgt u meer informatie.
Leerlingenraad

Op vrijdag 2 oktober is de leerlingenraad bij elkaar geweest. In verband
met de Lockdown hebben we er voor gekozen om de leerlingen die vorig
jaar zitting hadden nog een jaar de leerlingen te laten
vertegenwoordigen. In groep 5 hebben we een nieuwe leerling gekozen.
De leerlingenraad bestaat uit: Jens (groep 8), Ies (groep 7), Foss (groep
6), Hent (groep 5).
De onderwerpen die besproken zijn:
- Wat zijn ideeën voor de opbrengst van Bag2school en hoe kunnen we
overal bekendheid geven aan de actie voor Oventje?
- Waar willen jullie dit schooljaar over meepraten?
- Wat vinden jullie belangrijk om op school vaker te doen?
Bij de volgende leerlingenraad komen we op deze punten terug en gaan
we het omzetten in acties.

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
In groep 3 hebben we al 13 letters geleerd. Het is hard aanpoten, want elke week komen er weer 3
nieuwe letters bij. Zo lukt het ons al om onder andere de woordjes ik, kim, sim, kip te lezen en
soms ook al een hele zin. De letters die we deze week met de hele klas hebben geoefend is de letter
‘t’. Deze letter hebben we buiten ook gemaakt van blaadjes die we hadden gevonden op het
schoolplein. Ook groep 1-2 is elke keer nieuwsgierig naar de letters van groep 3 en deze worden in
de kring dan ook enthousiast geoefend.
de speelmomenten buiten proberen we aandacht te besteden aan het
bewegend leren. Zo spelen we vaak een hoepelspel om de letters te oefenen en
oefenen we de cijfers 1 t/m 6 op de dobbelsteen. Hierbij is het doel om het
cijfersymbool te herkennen, maar ook om het synchroon tellen te oefenen. Het
spelen van een spel wordt enthousiast door de kinderen ontvangen, zo zijn er
ook een aantal kinderen die het leuk vinden om zelf een spel te bedenken. Ook
hier is ruimte voor en door de hele klas wordt er enthousiast meegespeeld.
Nieuws van groep 4-5-6
Het automatiseren (en onderhouden) van rekensommen is een vast onderdeel van ons onderwijs. In
groep 4 automatiseren we de splitssommen tot 10 en daarna tot 20. In groep 5 + en – tot 100 en
de tafels 1 t/m 10. In groep 6 de + en – sommen tot 100, de tafels 1 t/m 12 en de deeltafels. Als
deze sommen goed geautomatiseerd zijn blijft er werkgeheugen over om moeilijkere sommen uit te
rekenen.
De eerste taaltoets is afgenomen en het valt ons op dat de woordsoorten nog erg abstract zijn voor
de kinderen, deze gaan we dus nog veel vaker oefenen! Om een idee te geven en om thuis ook eens
te bespreken; in groep 4 leren ze een lidwoord en een zelfstandig naamwoord benoemen. In groep
5: werkwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoorden. In groep 6: alle
bovengenoemde woordsoorten en voorzetsels.
Tijdens de studiemiddag van 29 september hebben de juffen hun kennis
over het technisch leesonderwijs opgefrist. Deze middag werd weer
duidelijk hoe belangrijk het goed en vlot kunnen lezen is voor de
toekomst van kinderen. Leesplezier speelt daarbij een grote rol!
Samen lezen, voorlezen, zelfstandig lezen, maar bijvoorbeeld ook je
ouders zien lezen zijn voorbeelden hoe u thuis kunt bijdragen om het
leesplezier en leesniveau te bevorderen. ‘Goed voorbeeld doet goed
volgen’.
Het goede voorbeeld van de leerkrachten heeft u kunnen zien en horen bij
de opening van de Kinderboekenweek afgelopen woensdagochtend. Het
thema dit jaar is “En toen...”

Nieuws van groep 7-8
De nieuwe gemeente Maashorst wil een Kinderraad opstarten met leerlingen uit groep 7. Noud en
Jurre vertegenwoordigen onze school met een super leuk filmpje dat ze zelf hebben opgenomen. Het
filmpje wordt verspreid onder 14 scholen in de toekomstige gemeente Maashorst. Elke school mag
binnenkort stemmen en daarna horen we of Jurre en Noud zitting mogen nemen in de nieuwe raad.
Voor spelling zijn we intensief bezig met het oefenen van oude categorieën en het inslijpen van
nieuwe categorieën. Hierbij besteden we veel aandacht aan het woord verdelen in klankgroepen.
De eerste rekentoets is afgenomen. Tijdens de les begreep ik dat er ouders zijn die in dit thuis met
hun kind in Snappet hebben bekeken. Een mooi voorbeeld van de ouder-kind-leerkracht driehoek.
Onderdelen die onvoldoende zijn gemaakt hebben we in de klas geremedieerd en bij een goede
beheersing hebben de kinderen verrijkende opdrachten gekregen. Ook is de instaptoets van het
nieuwe blok gemaakt (op papier). Hierdoor weten we wat de kinderen al kunnen en waar we nog
instructie op moeten geven.

Ook blijven we aandacht besteden aan het automatiseren van sommen t/m 10, 20, 100, keer- en
deelsommen. Zijn deze voldoende geautomatiseerd, blijft er meer ruimte over in het werkgeheugen
wat het uitrekenen van sommen gemakkelijker maakt.
Voor de start van de Kinderboekenweek hadden de leerlingen van groep 7-8 de opdracht gekregen
om een boekendoos te maken. In de klas hebben de kinderen de boekendozen aan elkaar
gepresenteerd. Het resultaat is geweldig! Wat zijn er mooie boekendozen gemaakt.
Deze week hebben de kinderen naar aanleiding van de les begrijpend lezen de opdracht gekregen
om een pamflet te maken.
De informatieavonden van het Udens College hebben door de huidige omstandigheden een ander
jasje gekregen. Ze gaan dus niet door op 6 en 8 oktober. Kijk op de site voor de nieuwe invulling en
meld je aan. https://www.udenscollege.nl/aanmelden-uc-more-proef-en-info/
Aankomende week wordt nieuwe informatie op school gebracht door het Udens College. Zodra het
binnen is, krijgen de kinderen het meteen mee naar huis.
Het bezoek aan Go 4 techniek op het Udens College was erg leuk. De kinderen konden kiezen tussen
het maken van een ballonwagen of een tol. Iedereen is ijverig bezig geweest en heeft een mooi
werkstuk mee naar huis genomen.
Ook het bezoek van #Blessed aan het Krona museum was geslaagd. We zijn gestart met het
bekijken van verschillende schilderijen en daarna zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan met een
foto van hun idool. Helaas is nog niet iedereen klaar, maar we maken we het werkstuk binnenkort af
in de klas.
Beide bezoeken werd verteld dat het een prettige klas is en dat ze hard hebben gewerkt aan hun
werkstuk. Een heel mooi compliment!
Volgende week starten we met wereldverkenning met het maken van een Lapbook in de klas. Dit
gaat over een bijzonder persoon of een bijzondere familie. Denk hierbij aan John F. Kennedy, de
familie Trump, Astrid Holleeder, Michael Jackson, de Koninklijke familie of een andere bijzondere
familie. Wilt u thuis alvast eens praten met uw kind wie hij wil onderzoeken?
Lezen:
Onze leerlingen mogen zelf weer boeken uitkiezen in de bibliotheek! Ongeveer elke zes weken gaan
we voorafgaand aan de gymles naar de bibliotheek. Welke ouder kan ons donderdag 29
oktober helpen tussen 12.45 en 13.00u door de boeken te scannen? Geef je op bij juf Ilse.
(i.manders@optimusonderwijs.nl) Er worden erg leuke boeken uitgekozen door de kinderen.
Neem ook eens een kijkje op de site van de bibliotheek. Je vindt er bijvoorbeeld veel gelezen series,
voorleesfilmpjes en een top 10 van makkelijke leesboeken.
Ons advies is om thuis elke dag 15 minuten (voor) te lezen om een vloeiende lezer te worden, de
woordenschat uit te breiden en kennis van de wereld op te doen.
Creatief:
Onze voorraad kurken en lege luciferdoosjes is bijna op. Willen jullie ons helpen met het verzamelen
van een nieuwe voorraad?
Er is ijverig gewerkt aan de drijvende musea’s van groep 5 t/m 8, en met resultaat!

Van de medezeggenschapsraad:
Op 14 september vond de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaats. We verwelkomen
Arianne van Roosmalen als personeelsgeleding van de MR en wensen haar succes!
Bij de taakverdeling is besloten dat Maria van Dongen voorzitter blijft en dat het secretariaat een
gedeelde taak wordt. Het notuleren gebeurt op toerbeurt. De oudergeleding bestaat uit Dietske
Selten en Jolanda Nooijen.
Tijdens de volgende data bent u van harte welkom om de MR-vergadering bij te wonen:
10 november, 5 januari, 23 februari, 13 april, 15 juni en 13 juli. Wilt u een van deze vergaderingen
bijwonen? Dat kan. I.v.m. eventuele wijzigingen graag aanmelden bij een van de MR-leden.
Ouderraad
Hallo allemaal,
Natuurlijk proberen wij achter de schermen er ondanks alles toch een mooi jaar van te maken maar
het valt niet mee!
Deze keer dus niet heel veel leuke dingen te melden maar wel wat belangrijke!
Wij willen de ouderbijdrage graag via een betaalverzoek gaan doen om het zo net wat makkelijker
te maken. Hiervoor maken wij gebruik van de mobiele nummers die bekend zijn bij ons.
Mochten er ouders zijn die dit NIET willen dan horen wij dit graag!
U mag een mail sturen naar
sanjee_van_lanen@hotmail.com
Verder start de bag2school actie weer bijna! 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.
Van 26 t/m 29 oktober kunnen jullie de zakken inleveren op school!
Groetjes van de Ouderraad
Agenda:
6 oktober
8 oktober
14 t/m 16 oktober
19 t/m 23 oktober
26 oktober
26 t/m 28 oktober
29 oktober
4 november

Ontwikkelgesprekken
Ontwikkelgesprekken
Kamp groep 7-8
Herfstvakantie
Luizencontrole
Bag2School verzamelweek in de aula
Bag2School wordt opgehaald
Schoolontbijt

Volgende InfOventje: 6 november 2020
Nieuws van derden
Uitnodiging GGD Hart van Brabant voor:

29 oktober: Thema avond Peuterdrift
Welk gedrag is normaal voor peuters? Waarom gedragen peuters zich zoals ze doen? Herken je deze vragen? Kom dan naar de
thema avond ‘Peuterdrift’ voor ouders van peuters (2-3 jarigen). Donderdag 29 oktober van 19.30 tot 20.30 uur bij GGD Hart
voor Brabant, locatie Uden (Aldetienstraat 23, 5402 ZC). Aanmelden is verplicht. Meld aan bij Geke van Dick
(g.van.dick@ggdhvb.nl). Vol=Vol. Deze avond wordt aangeboden door GGD Hart voor Brabant en verzorgd door twee
jeugdverpleegkundigen.
2 november Thema avond Pubergedrag
Welk gedrag is normaal voor pubers? Heb ik invloed op het opstandige gedrag van mijn puber? Herken je deze vragen? Kom
dan naar de thema avond ‘Pubergedrag’ voor ouders van pubers (10-16 jarigen). Maandag 2 november van 19.30 tot 20.30 uur
bij GGD Hart voor Brabant, locatie Uden (Aldetienstraat 23, 5402 ZC). Aanmelden is verplicht. Meld aan bij Geke van Dick
(g.van.dick@ggdhvb.nl). Vol=Vol. Deze avond wordt aangeboden door GGD Hart voor Brabant en verzorgd door twee
jeugdverpleegkundigen.

