Groei Ontdek Uniek Durf

Datum: 4 december 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag hebben we een leuke en gezellige
dag met elkaar gehad. Sinterklaas heeft
vannacht bij ons op school geslapen en
vanmorgen een bezoek gebracht aan alle
klassen!

PERSONEEL GROEP 3/4/5
Na de kerstvakantie zal juf Sharon weer
aan het werk gaan en samen met juf Linda
in groep 3/4/5 gaan werken.
De verdeling van werkdagen ziet er als
volgt uit;
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

juf Sharon
juf Linda
juf Linda
juf Sharon
juf Sharon

Dat betekent dat we vrijdag 18 december
afscheid nemen van juf Karin. Zij heeft met
veel plezier en enthousiasme in groep 3/4/5
lesgegeven. Wij wensen haar veel
werkplezier toe op één van de scholen van
O2A5.

PERSONEEL GROEP 1/2
Zoals u weet is juf Sanne op dit moment
thuis aan het werk en zijn we ontzettend
blij dat juf Roos haar tijdelijk heeft kunnen
vervangen. Na de kerstvakantie zal Juf
Roos ook binnen O2A5 op een andere
school gaan werken. Uiteraard bedanken
we ook Roos voor haar inzet in groep 1/2.
Na de kerstvakantie gaat juf Sanne met
zwangerschapsverlof en zal juf José gaan
samenwerken met juf Rachel. Juf Rachel is
een bekende leerkracht op onze school en
werkt
eveneens
bij
O2A5.

nieuwsbrief 6
Juf Rachel is al in groep 1/2 geweest en
heeft kennis gemaakt met de kinderen. De
verdeling van werkdagen ziet er als volgt
uit;
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

juf Rachel
juf Rachel
juf José
juf José
juf Rachel

VERANDERING
SCHOOLPLEIN
Het gaat gebeuren! De plannen zijn klaar
en de financiën zijn rond!
Het schoolplein wordt vergroot aan de kant
van ons gedeelte van de Brede School en
langs de lokalen van de School met de
Bijbel.
In de week van 11 januari zal er gestart
worden met de aanleg van een
voetbalveldje, het plaatsen van een
schommel, het verplaatsen van de zandbak
en de tafeltennistafel.
Eind januari hopen we dat alle
werkzaamheden zijn verricht. Tijdens de
werkzaamheden zullen we misschien een
deel van het schoolplein moet afzetten,
zodat er veilig gespeeld kan worden.

MEDEZEGGENSCHAP
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad zijn de ouders en de
leerkrachten vertegenwoordigd en worden
alle beleidszaken m.b.t. de school
besproken. Samen met de medezeggenschapsraden van obs De Zandheuvel
(Asperen) en obs De Rietput (Heukelum)
wordt er eveneens overlegd over de

beleidszaken die voor alle drie de scholen
hetzelfde zijn.
Binnen onze stichting worden alle
beleidszaken die voor alle scholen van
O2A5 gelden
besproken in een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit ons cluster hebben een
ouder en een leerkracht zitting in de GMR.
Door het vertrek van die ouder van ons
cluster uit de GMR is er een vacature
ontstaan en zijn we op zoek naar een ouder
die ons cluster in de GMR wil vertegenwoordigen. Deze ouder hoeft geen lid te
zijn van een medezeggenschapsraad.
Wilt u meer weten over deze mogelijkheid
om mee te denken over het onderwijs op
onze scholen, laat dat dan even weten aan
Ben Kennedie (bkennedie@o2a5.nl).

EXPLICIETE DIRECTE
INSTRUCTIE (EDI)
Dit schooljaar zijn wij, samen met
de twee andere scholen van ons cluster (De
Zandheuvel in Asperen en De Rietput in
Heukelum), tijdens
onze
studiedagen gestart met de leergang EDI. Deze
afkorting staat voor Expliciete Directe
Instructie. Dit doen we om onze visie op
onderwijs nog helderder te krijgen en ons
onderwijs nog beter op deze visie af te
stemmen. We willen ons onderwijs blijven
verbeteren en optimaliseren. EDI bestaat
uit een aantal vaste lesonderdelen,
aangevuld met specifieke
technieken. Het doel van EDI is om de
leerstof succesvol aan te leren, ervan
uitgaande dat alle leerlingen alles kunnen
leren, de leerkracht en kennis centraal
staan en om een zo optimaal mogelijke
instructie te geven.

KERSTVIERING/
KERSTSTUKJES MAKEN

omstandigheden, toch een kerstviering
kunnen organiseren voor de kinderen.
Het kerstdiner kan definitief niet doorgaan,
maar we zullen woensdag 16 december een
kerstlunch organiseren. De kinderen
mogen dan ’s morgens al in feestelijke
(kerst)kleding
naar
school
komen.
’s Morgens zal er een leuk kerstcircuit voor
de kinderen zijn met verschillende
activiteiten.
Ondanks de beperkingen van corona gaan
we er, samen met de kinderen, een
fantastische tijd van maken!
We zullen tijdens het kerstcircuit op
16 december ook weer kerststukjes met de
kinderen gaan maken. Om de kerststukjes
te kunnen maken heeft uw kind materialen
nodig, zoals oase, een potje/mandje, veel
groen
uit
de
tuin
(bijvoorbeeld
dennentakjes) en materialen om het stukje
aan te kleden. U kunt denken aan: appeltjes
en kleine kerstballen.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen dit
dinsdag 15 december van thuis
meenemen. Graag alle spulletjes in een
tasje/doosje voorzien van naam. Zo kunnen
wij alvast inventariseren of er voldoende
materiaal is.
Voor de kinderen die geen spullen bij zich
hebben, bedenken wij een alternatieve
opdracht.

KALENDER
16 december
-Kerststukjes maken
-Kerstlunch/Kerstviering
18 december
Kerstvakantie
alle
zijn om 12.15 uur uit.

Al geruime tijd zijn wij als team in nauwe
samenwerking met de ouderraad aan het
nadenken hoe we onder de gegeven

Met vriendelijke groet,
Team obs De Schatkist

kinderen

