InfOventje

Jaargang 24 - 7
5 februari 2021

Ouderinformatie
Nieuws van de directie
Beste kinderen en ouders,
De vraag van het College van Bestuur, in mei 2020, was of ik de functie van Hella kon waarnemen
tot de zomervakantie. ‘Graag’, was mijn antwoord. Zo was ik, na 5 jaar, terug op basisschool
Oventje.
Het was bijzonder om te merken dat het ook weer een gevoel van thuis komen was. Dat kenmerkt
de sfeer van Oventje. Iedereen draagt zorg voor elkaar. Je wordt gehoord en gezien.
Uiteindelijk is de periode van 8 weken vervangen een periode van 9 maanden geworden.
Een bijzondere tijd met Corona. Elkaar ontmoeten in school is nauwelijks mogelijk geweest.
Zoals Harrie van de Ven, voorzitter College van Bestuur, in zijn brief al aangaf is de combinatie van
Oventje met mijn werk op De Sprankel voor de langere termijn niet wenselijk.
Een enthousiast, betrokken en bevlogen team gaat samen met Frans door met bouwen aan de
ontwikkeling van ‘Oventje: een wereldschool met oog voor kinderen!’
Ik wens kinderen, ouders, collega’s en Frans veel leer- en werkplezier voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Rianda School

Even voorstellen

Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Vorige week hebben jullie het bericht ontvangen over de directiewisseling.
Ik begrijp heel goed dat deze mededeling voor een aantal ouders als een
verrassing kwam. Toch hoop ik dat jullie snel gewend zijn aan dit nieuwe
gezicht. Via deze info wil ik me kort voorstellen.
Ik ben Frans Trimbach, 63 jaar geleden geboren in Waalwijk en ik woon al
zo'n 27 jaar in Boxmeer. Ik ben getrouwd, we hebben vier kinderen en vijf
kleinkinderen. Ik werk inmiddels 42 jaar in het onderwijs en heb leiding
gegeven aan een zestal scholen. Grote maar ook kleine scholen. Op dit
moment ben ik directeur in Sint Anthonis (330 leerlingen) en Stevensbeek
(52 leerlingen). Nu ik naar basisschool Oventje kom worden mijn taken in
Sint Anthonis overgenomen door een collega. Mijn aandacht kan dan ook
uitgaan naar Pater Eymard en Oventje. Twee vergelijkbare scholen. Deze vervangingsbenoeming is niet
gebonden aan een bepaalde tijdsduur. Samen met het Oventje-team wil ik de huidige
schoolontwikkelingen dan ook voortzetten. Ik hoop dat we de coronatijd spoedig achter ons kunnen
laten en dat we elkaar een keer in de school kunnen ontmoeten. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik
dat graag via de directiemail.
Met vriendelijke groeten,
Frans Trimbach.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Demi Pieterse, ik ben 23 jaar oud en ik woon in Cuijk. In juni 2020
ben ik afgestudeerd aan de PABO in Nijmegen. Tot november heb ik
verschillende vervangingen op allerlei scholen gedaan. Na de herfstvakantie ben
ik gestart in groep 5 op basisschool De Sprankel in Grave op maandag, dinsdag
en woensdag. Sinds januari ben ik op donderdag en vrijdag de juf van groep 4-56.
Mijn grootste hobby is shoppen. Graag onderneem ik leuke dingen met mijn
vrienden en familie.
Ik kijk er naar uit om de groep beter te leren kennen. Fijn dat dit nu ‘live’ kan. Tot volgende week!
Ik heb er zin in!

Even kennismaken:
Mijn naam is Anita Janssen, ik woon in Groesbeek samen met mijn man
Theo
en onze hond Jip! Onze zoon en dochter wonen allebei in Nijmegen.
Tomas zit in de eindfase van zijn studie Politicologie en Maike is Media
Designer.
Jip is ook 3 dagen in de week bij Maike.
Ik vind het heerlijk om te koken, te lezen, te kletsen en lange wandelingen
te maken in de bossen in en rond Groesbeek.
Toen ik voor het eerst voor mijn eigen klas stond wist ik: dit is mijn ding!
Ik vind het heerlijk om met kinderen die bijvoorbeeld lezen stom of lastig vinden,
juist dat boek vinden waardoor ze lezen gewoon leuk gaan vinden.
Of om te ontdekken op welke manier het lukt om die lastige som wel onder de knie krijgen.
Praten, luisteren en samen ontdekken op welke manier het wel werkt is voor mij de basis.
Vertrouwen en je veilig voelen, fouten mogen maken en ze samen weer herstellen ook.
Om te kunnen leren en je verder te ontwikkelen is vertrouwen en je veilig voelen essentieel.
Afgelopen 2 jaar ben ik vooral werkzaam geweest in mijn eigen praktijk.
Ik ondersteun kinderen in het PO en in het VO bij het leren leren en plannen.
Daarnaast begeleid ik ook kinderen met leerproblemen.
Door het online werken, de gesprekken met de kinderen en de fijne ontvangst door alle collega’s heb
ik enorm veel zin om samen met Demi in deze groep aan de slag te gaan.
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Vanwege de lockdown zijn de toetsweken in januari en februari niet door gegaan. Om te weten waar we
met ons onderwijs de komende maanden op aan moeten sluiten, is het belangrijk dat we de toetsen in
maart alsnog af gaan nemen. Deze toetsen zijn dan ook niet om te meten maar om te weten. We willen
graag weten welke lesstof uw kind beheerst zodat we ons aanbod daar op af kunnen stemmen.
Op 26 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. In dit rapport beschrijven we de
persoonlijke kenmerken van uw kind en de resultaten van uw kind tot de kerstvakantie.
Ontwikkelgesprekken 2 en 4 maart: deze verplaatsen we enkele weken, zodat we de gegevens van het
rapport en de toetsen (bij welke lesstof moeten we uw kind ondersteunen) gelijktijdig kunnen bespreken.
De data van deze ontwikkelgesprekken krijgt u via Parro.
Adviesgesprekken groep 8: deze zijn op 2 maart!
Op donderdag 11 februari neemt René, onze conciërge, afscheid van Oventje. René heeft de mogelijkheid
gekregen om fulltime op zijn andere werkplek, ’t Mulderke, aan de slag te gaan. Zijn taak wordt
overgenomen door Twan. Twan wordt gedetacheerd via IBN. Via een parro-bericht zal Twan zich aan u
voorstellen.
We hebben nu alle functies van Parro in gebruik:
- Informatie vanuit de groepen;
- Plannen van activiteiten en gesprekken;
- Gesprekken tussen ouders en leerkracht;
- Informatie vanuit school.
In Parro kunt u nu een extra groep zien: schoolberichten. Deze groep wordt gebruikt om alle
schoolberichten in te versturen.

Nieuws van de OR

Hallo allemaal!
Weer eens een keer wat te melden vanuit de OR! Hoewel het via info oventje stil is geweest hebben wij zeker niet
stil gezeten!
Ons agendapuntje deze keer is ‘carnaval’!
Met de huidige maatregelen is het niet mogelijk een feest zoals andere jaren te organiseren maar we zijn de
kinderen, en deze keer ook de ouders niet vergeten.
We hebben iets leuks bedacht waardoor er toch een klein knalfeestje gegeven kan worden thuis. Alle kinderen
krijgen een eigen pakketje mee naar huis met daarin per gezin voor elke ouder ook iets lekkers want, ook jullie
hebben keihard meegewerkt! Ook in de koffiekamer staat iets lekkers voor de juffen en de directie want ook zij
hebben enorm hun best gedaan om ook deze lockdown weer samen met de kinderen goed door te komen. Wij als
ouderraad zijn enorm trots op iedereen en we hopen dat we snel weer leuke dingen op school kunnen
organiseren!
Groetjes van de OR

Agenda:
12 februari
15 t/m 19 februari
22 februari
23 februari
26 februari
2 maart
19 maart

Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Studiedag vervalt. Dit is een lesdag.
Geen luizencontrole
Rapport mee
Adviesgesprekken gr. 8
Studiedag (nieuwe datum!)

