Nieuwsbrief
Obs De Boogerd
Basis voor Groei en Bloei
Maurik, 16 november 2018
Ma. 26 t/m do. 29 november
Dinsdag 27 november
Vrijdag 30 november
Woensdag 5 december
Maandag 10 december
Dinsdag 11 december

10-minutengesprekken
Inloopspreekuur voor vragen over familierecht van
10.45 tot 12.15 uur (ingang STMR)
Rapport gaat mee naar huis
Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken de school
MR vergadering
OR vergadering
~ Schoolnieuws ~

Sinterklaas
De school wordt langzamerhand in Sintsfeer gebracht, de eerste Sinterklaasjes zijn gemaakt en we
hebben ook al naar het Sinterklaasjournaal gekeken. Bij het Sinterklaasfeest hoort natuurlijk ook het
zetten van de schoen. Wij hebben van Sinterklaas gehoord dat we onze schoen mogen zetten op
woensdag 28 november. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag een extra schoen op school heeft
om deze te zetten. Mocht uw kind een tekening hebben voor Sinterklaas of iets voor het paard, dan
mag dat daar natuurlijk bij worden gezet.
Kerst
Het kerstfeest zal dit jaar gevierd worden op woensdag 19 december met een kerstdiner. De
bedoeling is dat de kinderen allemaal wat lekkers hiervoor meenemen. Vanaf dinsdag 11 december
zal er een intekenlijst op de deuren van de klassen hangen. Op deze lijst kunt u als ouders aangeven
wat voor hapjes u wilt maken voor het kerstdiner in de klas. Wilt u hierbij rekening houden met
eventuele allergieën? Indien er een kind met allergie in de groep zit, dan staat de betreffende allergie
op de intekenlijst weergegeven.
De kinderen zijn 19 december vanaf 16.50 uur van harte welkom. U heeft dan tot 17.00 uur de tijd om
de hapjes te brengen en de sfeer te proeven. Wilt u de schalen en bakjes voorzien van naam, zodat
het weer bij de juiste eigenaar terecht komt. Om 17.00 uur start het kerstdiner in de eigen klas.
Om ervoor te zorgen dat de tafels ‘s avonds al bij aankomst zijn gedekt, zouden wij u willen vragen om
‘s ochtends al een bord, beker en bestek in een plastic tas met uw kind mee te geven. Graag ook
allemaal voorzien van naam.
Als u uw kinderen later weer op komt halen, dan staat er vanaf 19.15 uur ook voor u een lekker hapje
en drankje klaar bij de vuurkorf op het schoolplein. Voor de kinderen is de avond om 19.30 uur
afgelopen. De kleuters en groep 3 mogen dan binnen opgehaald worden en de overige groepen zullen
zelf naar buiten komen.
Folder wordt flyer
Onze folder is al weer een aantal jaar oud en we willen aan de slag om deze te vernieuwen. Hiervoor
zijn we op zoek naar 2 tot 3 ouders die samen met juf Marieta een werkgroep willen vormen om de
nieuwe flyer vorm te gaan geven. Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u dit tot uiterlijk 23
november bij juf Marieta aangeven.
10-minutengesprekken
Van 26 t/m 29 november vinden de 10-minutengesprekken plaats. U kunt zich hiervoor uiterlijk 19
november tot 15.30 uur inschrijven.
Na het 10-minutengesprek krijgt u een evaluatieformulier mee. Dit is een evaluatie n.a.v. het nieuwe
rapport dat op vrijdag 30 november mee naar huis gaat. We willen u vragen dit formulier uiterlijk 5
december weer in te leveren.

Rapport
Op vrijdag 30 november gaat voor het eerst het nieuwe rapport met uw kind mee naar huis. De in het
rapport vermelde gegevens zijn gebaseerd op observaties, gemaakt werk en toetsresultaten vanuit de
methode. We beseffen dat dit rapport geen volledig beeld van uw kind geeft. We vragen u dan ook de
gegevens te bekijken in samenhang met de informatie die u in de loop van het schooljaar met de
leerkracht uitwisselt.
Een aantal dingen zijn op het rapport veranderd:
- Ieder schooljaar krijgt uw kind 3 keer een rapport in de map mee naar huis. Het schooljaar
daarop dient de map met de inhoud weer ingeleverd te worden op school, zodat het nieuwe
rapport er weer in kan. Pas bij het afscheid in groep 8 (of als u kind onze school eerder verlaat
op een ander moment), mag de map thuis worden gehouden. U heeft dan een mooi pakket
van alle jaren onderwijs en de ontwikkeling die uw kind bij ons op school heeft doorgemaakt.
- Om aan te geven wat uw kind zich op sociaal-emotioneel gebied en met zijn
taak-werkhouding laat zien gebruiken we tegenstellingen in het rapport. Hier zit geen waarde
oordeel aan verbonden, maar kan wel zorgen oproepen en kan met u besproken worden.
- Bij de vakken vindt voornamelijk een beoordeling met letters plaats. Bij de beoordeling kan er
nu ook een onvoldoende gescoord worden. Tijdens het 10-minutengesprek gaat u samen met
de leerkracht in gesprek over de oorzaak van de score, want zowel een hoge als een lage
score kan reden tot zorgen geven. De score zegt ook niets over wie uw kind als persoon is,
maar gaat over zijn prestaties op leergebied.
In november worden nog niet de toetsen van Cito afgenomen en vandaar dat u hiervan ook nog
vermelding in het rapport ziet.
Luizen
In het najaar blijken op veel scholen de kinderen weer last te hebben van hoofdluis; zo ook op onze
school. Wat te doen als deze vervelende beestjes zijn ontdekt? Het is belangrijk het haar iedere dag te
kammen met een luizenkam. Smeer het haar eerst in met crèmespoeling, zodat het kammen
makkelijker gaat.
Daarnaast kunt u een middel gebruiken tegen hoofdluis. Deze middelen zijn vrij duur. Er zijn ook een
huis-tuin-en keukenmiddeltjes die u kunt proberen:
- Smeer het haar in met mayonaise, plastic folie erover en een nachtje laten intrekken. De
volgende ochtend het haar wassen met shampoo.
- Het haar insmeren met olijfolie of zonnebloemolie. Dit een paar uur laten intrekken en daarna
het haar wassen met shampoo.
- Azijn in het haar smeren, plastic folie erover en een nachtje laten intrekken. De volgende
ochtend het haar wassen met shampoo. Een nadeel is dat azijn het haar uitdroogt.
- Tea tree shampoo of Tea tree druppels gebruiken.
Welke behandeling u ook kiest, het blijft belangrijk om iedere dag te kammen met een luizenkam. Ook
moet iedere behandeling een aantal keer herhaald worden. Vrijdag 23 november vindt er weer een
luizencontrole plaats. Wilt u dan rekening houden met de haren van uw kind.
Herinnering ouderbijdrage
Ieder jaar organiseert het schoolteam samen met de ouderraad verschillende activiteiten. U kunt
hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Koningsspelen en het jaarlijkse
schoolfeest. Dit zijn georganiseerde activiteiten buiten het normale schoolprogramma om.
Om dit te kunnen organiseren, vragen we jaarlijks om een financiële bijdrage. Deze bijdrage is
vrijwillig, maar is voor de school onmisbaar omdat zonder deze bijdrage er geen geld is om dit te
kunnen organiseren. De bijdrage is € 20,00 per leerling.
Eerder heeft u namens de OR hierover een brief ontvangen. Denkt u er nog aan dat u dit tot
uiterlijk 23 november kunt betalen of dat u doorgeeft als u dit bedrag in termijnen wilt betalen. U kunt
het bedrag van € 20,00 overmaken naar: NL51 INGB 0000790428 t.n.v. Ouderraad Openbare
Basisschool Maurik. Graag bij betaling de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden.

Humanistisch Vormingsonderwijs - HVO
Al enkele jaren wordt er op onze school Humanistisch Vormingsonderwijs aan groep 6, 7 en 8
gegeven. Dit is een levensbeschouwelijk vak waarbij de identiteitsontwikkeling van leerlingen centraal
staat. Helaas heeft het Dienstencentrum GVO en HVO het dit jaar niet voor elkaar kunnen krijgen om
een docent voor deze lessen te vinden. Hierdoor zullen de lessen dan ook geen doorgang vinden. We
hopen het in schooljaar 2019-2020 weer op te kunnen pakken.
~ overig nieuws ~

Informatiebijeenkomst
Super ouder

Op zoek naar Balans…….
Een SUPEROUDER zijn is een onmogelijke opgave!
Maar hoe vind je als ouder een prettige balans tussen werk, ouderschap, sociale contacten,
mantelzorg, vrijwilligerswerk, je familie, tijd voor je relatie en jezelf? Er is namelijk altijd wel ‘iets’ te
doen.
Kan het anders en zo ja, hoe dan?
STMR en Indigo geven een voorlichtingsavond ‘Superouder’, voor ouders van kinderen in de leeftijd
van 0-7 jaar. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie en er gelegenheid om met andere ouders in
gesprek te gaan.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:

20-11-2018
Basisschool OBS Prins Willem Alexander
De Wielstraat 6 Beusichem
19:30- 21:00 uur

Graag aanmelden door een mail te sturen i.v.m. beperkte plaatsen
Cb-beusichem@stmr.nl

