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Beste ouders/verzorgers, 

 

LUIZENCONTROLE 
Er is vandaag nog een extra luizencontrole 

geweest. Er is luis geconstateerd in alle 

groepen. De betreffende ouders zijn op de 

hoogte gesteld. Blijft u uw kind 

controleren? 

Op 4 oktober is er een extra luizencontrole. 

 

NAAM OP ETEN/DRINKEN 
Het gebeurt nog wel eens dat er kinderen 

zijn, voornamelijk in groep 1/2, die niet 

meer weten welk eten/drinken van zichzelf 

is. Dit geldt voor de beide eetmomenten. 

Wilt u ervoor blijven zorgen dat op alles de 

naam van het kind geschreven staat? 

Alvast bedankt. 

 

GYMKLEREN/SCHOENEN 

GROEP 3 T/M 8 
De afgelopen drie weken is het veelvuldig 

voorgekomen dat de kinderen geen 

gymkleren en/of gymschoenen bij zich 

hadden. Het is voor de hygiëne wel 

noodzakelijk. Wij willen u erop attenderen 

dat het dragen van gymkleren en 

gymschoenen verplicht is.  

 

GYM GROEP 1/2 
Dinsdag 9.15 - 10.00 uur 

Vrijdag  9.15 - 10.00 uur 

De kinderen van groep 1/2 gymmen in 

eigen kleding. Er moeten voor elke leerling 

passende gymschoenen (voorzien van 

naam) op school zijn. 

 

 

PARNASSYS 
Parnassys is ons administratiesysteem met 

daarin alle persoonsgegevens van u en uw 

kinderen. We hebben vorig schooljaar 

gemerkt dat uw gegevens (adres, 

telefoonnummers, noodnummers, 

werkgegevens) wel eens veranderen. Wilt 

u zorgen dat u dit ook aan school 

doorgeeft, zodat u ten alle tijden bereikbaar 

bent voor ons. 

 

AANGEPASTE 

TOETSKALENDER 
De afgelopen twee jaar werd er in groep 4 

en 6 de NSCCT afgenomen. We hebben, als 

school, besloten om deze toets niet meer af 

te nemen.  

 

BEELDCOACHING 
Beeldcoaching is één van de 

begeleidingsmethodieken die binnen O2A5 

gehanteerd wordt om onderwijs zo goed 

mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De 

methodiek wordt voornamelijk ingezet om 

leraren te ondersteunen bij hun 

onderwijstaak. (o.a. bij vragen rondom 

leerlingenzorg, professionalisering van de 

leraar, vragen rondom 

onderwijsvernieuwing, et cetera). 

Binnen O2A5 is onze interne coach 

tevens als beeldcoach aan onze 

scholen verbonden. Zij maakt korte video-

opnamen in de klas en bespreekt deze 

vervolgens na met de leraar.  

De beeldcoach hanteert een beroepscode, 

waarin onder andere staat dat de gemaakte 

opnamen voor intern gebruik bedoeld zijn 



 
 

en niet voor andere doeleinden gebruikt 

zullen worden.  

Indien de methodiek wordt ingezet bij 

specifieke begeleidingsvragen van één of 

meer leerlingen, dan worden de 

ouders/verzorgers hiervan in kennis 

gesteld en om toestemming gevraagd.  

De beelden worden gebruikt voor 

professionalisering en worden niet 

gepubliceerd. Wanneer het 

begeleidingstraject is afgesloten worden de 

beelden gewist. Het maken van video-

opnamen blijft hiermee binnen de 

regelgeving van AVG (Europese 

privacywetgeving). 

 

OVERBLIJFOUDERS 

GEZOCHT 
Voor maandag en vrijdag zijn wij nog op 

zoek naar een ouder die met de kinderen 

een half uur buiten wil spelen (van  

12.15 - 12.45 uur). Dit kan elke week, maar 

ook zeker om de week of 1x in de vier 

weken. Mocht u het leuk vinden, wilt u dit 

dan even doorgeven aan juf Sharon. 

 

Wilt u geen vastigheid, maar wilt u wel een 

keertje invallen als een ouder niet aanwezig 

kan zijn, dan kunt u dat natuurlijk ook 

doorgeven. Graag zelfs! 

 

WORLD CLEANUP DAY 
Op zaterdag 21 september is het World 

Cleanup Day, het grootste burgerinitiatief 

ter wereld dat zich inzet tegen zwerfafval. 

Scholen kunnen ook hun steentje bijdragen 

en meedoen met de speciale dag door 

samen schoon te maken. Wij gaan 

dinsdagmiddag 24 september, na de grote 

pauze, met groep 3 t/m 8 opruimen in het 

dorp. Hiermee vergroten we het 

bewustzijn rondom 

‘schoon op school’ 

en krijgt de school 

meer binding met de 

buurt. Want, iedereen vindt het gezelliger 

in een schone buurt.  

 
Denkt u er aan om uw kind kleren aan te 

trekken die vies mogen worden?! 

 

KINDERPOSTZEGELS 
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan 

ruim 160.000 basisschoolkinderen in 

Nederland op pad tijdens de 

Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit 

groep 7 en 8 doen ook mee. Ze zetten zich 

in voor kinderen die een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken: voor kinderen door 

kinderen! 

Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 

8.500 kinderen die in Nederland in een 

daklozen- of vrouwenopvang wonen.  

Uiteraard kunnen er weer 

Kinderpostzegels worden gekocht. Dit jaar 

met kinderboekenhelden zoals Dik Trom, 

Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van 

het assortiment bestaat uit een theepakket, 

een hippe shopper, feestdagenkaarten, 

wenskaarten met bloemzaden, 

krokusbollen en een pleisterblikje van 

Pluk van de Petteflet. 

Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst 

gekozen worden voor een eenmalige 

donatie voor een kind in de 

daklozenopvang. 

 

U koopt toch ook bij onze kinderen uit 

groep 7/8!?  

We wensen ze heel veel succes!  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

INFORMATIEAVOND DOOR 

DE KINDEREN 
Op maandag 30 september wordt de 

informatieavond door uw eigen kinderen 

gegeven. Zij nemen u mee in het onderwijs 

dat zij op school krijgen en laten u hier alles 

over zien. U komt toch ook samen met uw 

kind naar school? 

Deze avond is een inloopavond. U kunt zelf 

bepalen wanneer u met uw kind binnen 

stapt. U bent tussen 18.30 uur en 19.30 uur 

van harte welkom.  

 

KALENDER 
 

24 september 

World Cleanup Day 

 

25 september 

Start kinderpostzegelactie groep 7/8 

 

27 september 

- Bezoek gemeentehuis groep 6/7/8  

(democratiespel)  

U bent hierover geïnformeerd door de 

groepsleerkracht. 

 

- Laatste softballes groep 3 t/m 8 

 

30 september 

- Informatieavond door de kinderen 

U bent welkom van 18.30 tot 19.30 

uur. 

- OV 

 

2 oktober 

Opening Kinderboekenweek 

 

7 - 11 oktober 

Week van de pauzehap groep 3 t/m 8 

 

11 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

 

18 oktober 

Herfstwandeling (ochtend) 

 

 

21 oktober – 25 oktober 

Herfstvakantie 

 

28 oktober 

Studiedag 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


