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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

PARNASSYS/AVG 
Parnassys is ons administratiesysteem met 

daarin alle persoonsgegevens van u en uw 

kinderen. We hebben vorig schooljaar 

gemerkt dat uw gegevens (adres, 

telefoonnummers, noodnummers, werk-

gegevens) wel eens veranderen. Wilt u 

zorgen dat u dit ook aan school doorgeeft, 

zodat u ten alle tijden bereikbaar bent voor 

ons. 

U heeft al eerder een formulier ingevuld 

wat betreft de AVG. Op dat formulier is 

bijvoorbeeld aangegeven of we foto’s van 

uw kind(eren) op onze website mogen 

plaatsen. Die informatie is bij ons bekend, 

maar mocht u daar een wijziging in willen 

aanbrengen dan horen wij dat graag.  

 

LUIZENCONTROLE 
Tijdens de luizencontrole zijn er neten 

geconstateerd in groep 3/4/5. De 

betreffende ouders zijn op de hoogte 

gesteld. Blijft u uw kind controleren? 

 

NATIONALE SPORTWEEK 
De Buurtsportcoaches van Welzijn West 

Betuwe zijn de afgelopen 2 weken al 12 van 

de maar liefst 20 schoolpleinen afgegaan, 

om kinderen van groep 1 t/m 8 kennis te 

laten maken met knikkeren en daarmee het 

buitenspelen te stimuleren. Dit alles in het 

kader van de Nationale Sportweek.  

Van 18 tot en 27 september staat Nederland 

in het teken van sport tijdens de Nationale 

Sportweek 2020. Ook in West Betuwe is er 

volop aandacht voor sport in deze week.  

De buurtsportcoaches van Welzijn West 

Betuwe bieden een week vol 

sportactiviteiten aan voor jong en oud. De 

basisschooljeugd kan zich uitleven op 

woensdag 23 september van 14:00-17:00 

uur in Haaften. Het knikker-

kampioenschap wordt gehouden en 

daarnaast zijn er genoeg leuke activiteiten 

te doen voor de kinderen.  

Veel sportverenigingen bieden gratis 

lessen aan, een overzicht van deze 

verenigingen en lessen is te vinden op de 

onderstaande website. Ook kan er 

meegedaan worden aan de ouder kind 

bingowandeling in Tuil. En staan er diverse 

andere leuke sportactiviteiten gepland 

tijdens de week voor verschillende 

doelgroepen.  

Naast alle sportactiviteiten op locaties 

dagen de buurtsportcoaches de mensen 

thuis ook uit tijdens de #Jumpchallenge. 

Spring zoveel mogelijk touwtje, neem dit 

op in een filmpje en stuur het op naar  

06-24812146.  

Aanmelden voor alle activiteiten in de 

Nationale Sportweek is verplicht. Kijk voor 

meer informatie en alle activiteiten op 

www.welzijnwestbetuwe.nl/NSW20.  

 

MEDEZEGGENSCHAP 
De medezeggenschapsraad (MR) is een 

orgaan binnen onze school dat door de wet 

geregeld is. Er zitten twee ouders en twee 

leerkrachten in. Deze raad houdt de 

kwaliteit van het onderwijs bij ons op 

school in de gaten en onderhoudt contacten 

met het bestuur van Stichting O2A5.  

 

http://www.welzijnwestbetuwe.nl/NSW20


 
 

Zaken die aan de orde komen zijn: de 

schoolgids, het schoolplan, het zorgplan, 

het formatieplan, de begroting en de PR 

van de school. Alles wat met het beleid van 

de school te maken heeft, wordt in de 

medezeggenschapsraad besproken.  

 

Op dit moment hebben zitting in de  

medezeggenschapsraad: 

 Erik Verbeek (vader van Elphi uit 

groep 6 en Onno uit groep 8) 

 Fred Obbink  (vader van Mandy uit 

groep 8) 

 Simone van Wijk en Jasmin Smit 

namens het team.  

 

Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is 

herkiesbaar. Erik Verbeek is vorig 

schooljaar aan een nieuw termijn begonnen 

in de MR en blijft dus lid van de MR. Het 

termijn van twee jaar voor Fred Obbink is 

verstreken. Fred heeft wel aangegeven 

opnieuw herkiesbaar te willen zijn.  

 

Dit betekent dat er formeel sprake is van 

verkiezingen. Als u zitting wilt nemen in de 

MR, kunt u zich verkiesbaar stellen. In de 

maand september horen wij graag van of u 

eventueel zitting wilt nemen in de 

medezeggenschapsraad. 

U kunt dit kenbaar maken aan Simone van 

Wijk. Mocht u meer informatie willen 

hebben over het werk en de taken van een 

medezeggenschapsraad, laat ons dat dan 

even weten.  

 

LOGOPEDIE 
In Herwijnen hebben we enige tijd het 

geluk gehad om een logopediste (Laura) in 

het dorp te hebben. In de praktijk van 

dokter Boone was zij één dag per week 

aanwezig om kinderen te begeleiden. 

Laura stopt in Herwijnen, maar blijft nog 

wel werken in Gorinchem. Dat vinden wij 

een gemis, want nu moeten kinderen vaak 

ver van huis om de logopedist te bezoeken. 

 

 

 

Met enige moeite hebben we een mooi 

alternatief gevonden: vanaf 1 november a.s. 

komt een logopediste één dagdeel per 

week in de Brede School om de kinderen, 

die dit nodig hebben, te begeleiden. Dat 

scheelt een hoop reistijd en is voor de 

kinderen een stuk rustiger. 

 

WEERBAARHEIDSTRAINING 

GROL GROEP 6/7/8 
Donderdag 17 september starten voor 

groep 6/7/8 de lessen van Grol. Dit is een  

weerbaarheidstraining.  

De doelen van deze lessen zijn: 

- Op een positieve manier leren 

samenwerken. 

- Meer ruimte leren geven aan een 

medeleerling, zodat er verbondenheid 

en vertrouwen ontstaat in de relatie als 

klasgenoten onderling en op 

individueel gebied. 

- Op een gepaste manier op ongepast 

gedrag leren reageren. 

- Kinderen weerbaarder maken voor 

betere zelfontplooiing. 

- De klas meer een eenheid laten zijn, 

zodat iedereen gelijkwaardig met 

elkaar om kan laten gaan. 

 

De lessen worden gegeven vanuit een 

psycho-fysieke benadering, wat betekent 

dat er in de gymzaal oefeningen en 

activiteiten gedaan worden om op een 

ervaringsgerichte manier te leren. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

KALENDER 
 

 

17/24 september en 1/8 oktober 

Grol lessen groep 6/7/8 (13.15-14.15) 
 

18 september 

Start Nationale Sportweek 

 

21 september 

Starten met afname Cito-toetsen 

 

23 september  

Studiedag 

Alle kinderen zijn vandaag vrij. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


