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Ouderinformatie
Nieuws van de directie
Dit is het laatste infOventje van 2020!
Wat een bijzonder jaar gaan we afsluiten deze maand. Zo terugkijkend een jaar waarin verbinding
en samen centraal heeft gestaan.
Corona heeft de betrokkenheid van u als ouder bij het leren van uw kind vergroot in de periode dat
school (gedeeltelijk) dicht was. We hebben als ouders en team samen gewerkt om de kinderen toch
een deel van het onderwijsaanbod te kunnen doen. Het was hard werken voor ons allemaal om dit in
verbinding te kunnen doen. Verbinding door middel van ICT. Verbinding in contact met de
leerkracht. Verbinding in contact met leerkracht en uw kind.
Naast stress, onzekerheid en eenzaamheid heeft de corona-periode ook voor verbondenheid
gezorgd.
Laten we in 2021 ‘deze verbinding’ vasthouden om ‘samen’ het beste voor uw kind te kunnen
betekenen.
Nieuws uit het team:
• Juf Arianne neemt met ingang van 1 januari onbetaald ouderschapsverlof op. Ze gaat tijdens
dit verlof onderzoeken welke stap ze in haar loopbaan wil nemen. Er is een vacature uitgezet
voor een nieuwe leerkracht voor groep 4-5-6.
Op de laatste werkdag van juf Arianne, vrijdag 18 december, zullen we afscheid van haar
nemen.
• Het herstel van juf Maria gaat met kleine stappen vooruit. Ze is aan het werk met kleine
groepjes uit alle leerjaren.
• De re-integratie van juf Hella is even stop gezet. Het was noodzakelijk om door een pas op
de plaats te maken weer balans te vinden.
Nieuws uit het onderwijs:
• Het respectvol samen spelen en gymmen heeft onze aandacht!
In de groep is gesproken over hoe dat er uit ziet en wat we dan horen. We hebben afspraken
gemaakt over gedrag en consequenties bij het gymmen en buiten spelen.
We zullen de komende tijd met alle leerkrachten deze afspraken observeren en controleren.
Uitgangspunten:
We houden rekening met elkaar.
We gebruiken respectvol taalgebruik naar elkaar en naar de leerkracht.
• Na evaluatie met team en MR zullen we de Parro als communicatiemiddel
met ouders blijven gebruiken. Wekelijks krijgt u informatie over dat wat in
de groep aan bod is geweest. Het gaat om leuke activiteiten en om dat wat
kinderen geleerd hebben.
Een tip: lees eens samen met uw kind het nieuws en kijk samen de foto’s.
Hoe leuk is het om zo samen over school te praten!
De komende maanden gaan we bespreken hoe we ook de chatfunctie van de app in zouden
kunnen zetten.
Communicatieafspraken:
▪ Informatie voor de hele school via InfOventje of mail.
▪ Reminders voor de hele school via Parro-app
▪ Informatie voor de groep via Parro-app
▪ Informatie over uw kind: mail of telefonisch. Na afspraak is videobellen ook een
mogelijkheid.
• In de onderwijsontwikkeling zijn lezen en automatiseren (rekenen) speerpunt in de afgelopen
en in de komende maand!

Wist u dat?
• Het maken van leeskilometers het middel is om uw kind steeds beter technisch te laten
lezen? Oefenen, oefenen, oefenen!
Denk eens aan een pyamadag in de kerstvakantie! Samen met een boek bij de kerstboom.
Voorlezen, samen lezen of zelf ‘in een boek kruipen’.
• Kinderen sommen geautomatiseerd hebben als ze binnen 10 seconden het
antwoord kunnen geven?
• Kinderen sommen gememoriseerd hebben als ze binnen 2 seconden het
antwoord kunnen geven?
• Het noodzakelijk is om met grote getallen te rekenen om sommen tot 10,
sommen tot 20 en de tafels gememoriseerd te hebben?
• Je deze sommen steeds sneller kunt oplossen door......oefenen, oefenen,
oefenen?
Samen op de fiets of zittend in de auto een mooi oefenmoment!
▪ We dit op school ook buiten oefenen?
Kerstviering:
Dit jaar helaas geen Oventje bij kaarslicht. Daarom vieren we Kerst donderdag 17 december
overdag op school, binnen de gewone schooltijden en vervalt daarmee het avondprogramma.
De ouderraad verzorgt naast een gastoptreden & gastles, een kerstlunch/high ranja voor alle
kinderen, dus de kinderen hoeven deze donderdag geen lunch mee te nemen.
Vanwege het vervallen van de avondtijd, is het op vrijdag 18 december school tot 14.00 uur.
Mocht u in de problemen komen door het wijzigen van de schooltijd, neem dan telefonisch contact
op met Rianda om even af te stemmen.
Typetuin
Dit is een vooraankondiging voor de cursus van de typetuin.
Informatie over aanmelden krijgt u via de mail.
Startdatum: 11 maart
Dag: donderdag
Tijd: 15.45 uur
Plaats: Lees-leerlokaal Oventje
Het team van bs Oventje wenst u een fijne en gezellige maand:
Sint, kerst, oudjaarsavond!
Agenda:
17 december
18 december
21 december t/m 1 januari
5 januari
6 januari

Kerstviering met lunch van 8.20- 14.00
Lampion weggeven in de buurt, schooldag 8.30-14.00 uur.
Kerstvakantie
Luizencontrole in de kiosk
Mad Science promoshow

Volgende infOventje: vrijdag 8 januari

