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InfOventje

Ouderinformatie
Nieuws van de directie
In de afgelopen maand heeft het Team van Oventje niet stil gezeten.
Corona en de verscherpte maatregelen zorgen ervoor dat we vanuit ‘wat kan wel’ proberen te
zoeken naar mogelijkheden om activiteiten zo veel mogelijk door te laten gaan. Het blijft een hele
uitdaging en vraagt om veel flexibiliteit en creativiteit. Dat is natuurlijk ook dat wat u thuis en in uw
omgeving ervaart. Het lijkt ‘het nieuwe normaal’ te worden om om te denken in kansen.
Een direct gevolg van de maatregelen van het kabinet, is de beperking in de mogelijkheid om u als
ouder te betrekken bij het onderwijs van uw kind. Het is niet mogelijk om even binnen te lopen. Je
moet voor het raam kijken naar het plekje in de klas of wie de leerkracht is die voor de groep staat.
Samen met uw kind kijken naar dat wat geleerd is, wat hij/zij gemaakt heeft of waar het kind trots
op is moet op afstand.
Op 10 november was het moment om de ontwikkeling van uw kind te zien door in schriften te
komen kijken op school. Helaas kan dat niet door gaan. Om u toch te informeren en de ruimte te
geven om deze schriften in te kijken, zullen de kinderen op 10 november hun schriften mee naar
huis krijgen. Dan kunt u samen met uw kind bekijken wat ze al geleerd hebben, wat ze nog lastig
vinden of wat al heel goed gaat. Om de volgende dag in de groep weer verder te kunnen met het
leren is het wel noodzakelijk dat deze tas op woensdag 11 november weer mee naar school
komt!
Tijdens de teamvergadering hebben we ons verder verdiept in hoe een goede technisch leesles er uit
ziet. Wat doet er toe? Vooral leeskilometers maken door het eerst zelf voor te doen en dan samen
na te doen. Het klinkt saai, steeds dezelfde tekst of zelfde rij woorden opnieuw lezen. Juist door
herhaling en het goede voorbeeld, gaan kinderen woordbeelden en letterclusters herkennen en
daardoor sneller lezen.
Bij het vergroten van deze leeskilometers kunt u ook thuis ondersteunen.
Een thuisleestip:
Er zijn ontzettend veel kinderboeken verfilmd. Lees eens samen het kinderboek en bekijk daarna de
film.
De eerste ervaringen van het gebruik van de Parro-app hebben we geëvalueerd. Op dinsdag 10
november is de MR-vergadering. Hier zullen we de ervaringen van ouders bespreken.
Daarna maken we de keuze over het vervolg: gaan we er mee door of gaan we op zoek naar een
ander middel?
Schoolfruit
We zijn weer ingeloot voor schoolfruit! We krijgen het schoolfruit van 9 november 2020 tot en met
16 april 2021. De kinderen hoeven geen fruit mee te brengen op dinsdag, woensdag en donderdag.
Aangezien we een ‘gruitenschool’ zijn verwachten we dat de kinderen ook op maandag fruit
meekrijgen. Op vrijdag mag het ook iets anders zijn, bij voorkeur wel iets gezonds.

Het nationale schoolontbijt
De week van 2 tot en met 6 november is de week van het ‘Ontbijtfeest’. Het thema van dit jaar is
‘Een betoverende tijd begint met een gezond ontbijt’. Het schoolontbijt was bij ons op woensdag 4
november.
Door mee te doen met het Nationale Schoolontbijt willen we laten zien en ervaren dat de dag
starten met een gezond ontbijt belangrijk is. Beginnen met een ontbijt geeft je vijf voordelen:
- Ontbijten geeft je energie’
- Ontbijten levert voedingsstoffen
- Ontbijten helpt je stoelgang
- Ontbijten houdt je gezond
- Ontbijten is lekker en gezellig
Nieuws van de ouderraad
Hallo allemaal!
Het is weer zo ver! Er staat een activiteit in de planning! Sinterklaas!! Wij hebben er zin in. Achter
de schermen wordt druk gewerkt om te kijken of het de Sint dit jaar gaat lukken om naar onze
mooie basisschool te komen.
De opbrengst van de Bag2school actie was weer super en heeft € 308,40 opgeleverd!
Dat zegt ons 2 dingen;
• Er hebben ontzettend veel mensen mee gedaan.
• Onze kids groeien snel genoeg uit de kleding!
Iedereen enorm bedankt!
Groetjes,
Willem, Piet en Sanjee
Nieuws van de groepen
Dit nieuws heeft u de afgelopen weken in de Parro-app kunnen lezen!
Agenda:
4 november
10 november
13 november
20 november
23 november
4 december

Schoolontbijt
Inzage vorderingen. De kinderen krijgen een tas met materialen mee naar
huis.
Studiedag leerlingen vrij
Peuterochtend
Peuterochtend
Sint op school

Nieuws van derden
Op woensdag 11 november om 19:30 uur organiseert de GGD Hart van Brabant, ren we samen met
Helder Theater en Mediaeigenwijs een webinar over sociale media voor ouders met kinderen tussen
10 en 16 jaar oud.
Aanmelden kan via deze link: https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/10/Webinar-Leg-dat-ding-noueens-weg
Volgende infOventje: vrijdag 3 december 2020

