
  NIEUWSBRIEF                                                                    

Oktober 2018 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 

In deze nieuwsbrief vindt u weer allerlei informatie over onze school en leest u meer over  de 
afgelopen en komende  activiteiten. Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen 
hebben dan horen we dit graag van u. 
Wij wensen u alvast een hele fijne herfstvakantie toe! 
 

Opening Kinderboekenweek 
Op donderdag 4 oktober ging de Kinderboekenweek op feestelijke wijze van start. Het thema van dit 
jaar is: ”Kom erbij!” 
Op het schoolplein vormden alle kinderen deze woorden, waarna er door een drone foto’s van 
bovenaf werden genomen. Eén van deze foto’s stond jongstleden woensdag in Het Kontakt. Diverse 
activiteiten stonden  in het teken van de Kinderboekenweek. Zo werd er door de bovenbouw 
voorgelezen in de andere groepen, maakten we vriendschapsarmbandjes en vriendenslingers en 
zochten we “vriendjes” die bij elkaar horen in de speeltuin, zoals Bert en Ernie, Jip en Janneke en 
Samson en Gert.   Vrijdag 12 oktober hebben we met de hele school de Kinderboekenweek 
afgesloten. Er werden o.a. liedjes gezongen en gedichten voorgelezen. 
 

 

Wensen en verwachtingenavond 
Op woensdagavond 10 oktober vond de “wensen en verwachtingenavond” plaats! Dit in het kader 
van Ouderbetrokkenheid. De avond werd geleid door Actief ouderschap. Deze stelt zich ten doel om 
de samenwerking tussen school en thuis te verbeteren. Kinderen presteren beter als ouders 
betrokken zijn. Ouders raken meer betrokken als scholen daar bewust werk van maken. 
We gingen deze avond met een behoorlijke groep ouders en alle leerkrachten in 4 groepen  in 
gesprek over 4 verschillende vormen van partnerschap: 
       - Informeel partnerschap ; samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de  
               school. 

- Maatschappelijk partnerschap ; samen staan voor de plek van het kind in de 
maatschappij/wijk/buurt. 

- Pedagogisch partnerschap ; samen staan voor het welzijn van het kind. 
- Didactisch partnerschap ; samen staan voor het leren van het kind. 
-  

U kunt uit bovenstaande afleiden, dat Ouderbetrokkenheid veel meer omvat dan het helpen bij 
allerlei activiteiten op school. Omdat we u als ouders niet alleen willen betrekken, maar ook vooral 
samen willen vertrekken in dit proces, zal er een Partnerschapsteam worden samengesteld uit enkele 
ouders en leerkrachten. U kunt zich hiervoor aanmelden op een lijst in de hal beneden, of door een 
mail te sturen. 
 

EU schoolfruit 
Ook dit schooljaar zijn we ingeloot voor het EU schoolfruit.  Van  14 november  t/m  19 april, krijgen 
de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag één stuks groente of fruit. U hoeft deze dagen dus 
alleen iets te drinken mee te geven als tussendoortje. 

  



ZIEN…. 
In oktober /november wordt in de groepen 3 tot en met  8 de leerkrachtvragenlijsten en de leerling 
vragenlijsten van ons sociaal/emotioneel volgsysteem  “Zien”  ingevuld. 
 
Waarom doen wij dit? 
De wet verstaat onder sociale veiligheid op school dat de sociale, psychische en fysieke veiligheid van 
leerlingen wordt gewaarborgd en dus niet door handelingen van anderen wordt aangetast. 
Er heerst een veilige en positieve sfeer op school. Pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en 
andere vormen van ongepast gedrag worden zoveel mogelijk voorkomen of er wordt tegen 
opgetreden. 
 
Scholen moeten volgens de wet met behulp van de monitor inzicht krijgen in drie belangrijke 
aspecten van veiligheid: 

- hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school? 
- hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid? 
- hoe is het gesteld met het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen op school? 

 

Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen zelf twee vragenlijsten in. 
1. Veiligheidsbeleving 
2. Leer-en leefklimaat 
 
De definities van deze categorieën zijn als volgt: 

 Veiligheidsbeleving is het ervaren van een veilig gevoel in diverse (school)situaties. De 
leerling heeft het gevoel erbij te horen. 

 Welbevinden is het zich goed voelen in de klas zowel op relationeel gebied bij de leerkracht 
als op schools gebied. 

 Pestbeleving is het gevoel van een kind dat er sprake is van een stelselmatig fysieke, verbale 
en/of relationele agressieve benadering door andere kinderen, waarbij het slachtoffer het 
gevoel heeft dat hij niet tegen de dader(s) op kan. 

 
Wanneer alle vragenlijsten zijn ingevuld gaat de IB’er (ondersteund door een deskundige van Zien) 
samen met de leerkracht de gegevens analyseren en wordt er een groepsplan opgesteld. 
In april volgt een evaluatie van het groepsplan en kan deze  worden afgesloten of wordt er een nieuw 
plan opgesteld. 
 
Toezicht inspectie op de zorgplicht: 
De inspectie let er vooral op of de veiligheidsbeleving van leerlingen wordt gemonitord en of de 
school actie onderneemt als de resultaten daartoe aanleiding geven. 
 

VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Zoals u al eerder gevraagd waren we op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de 
medezeggenschapsraad. Joris Hartman (vader van Maud en Stijn) heeft aangegeven zitting te willen 
nemen in de medezeggenschapsraad.  Uiteraard zijn we daar blij mee. Mochten meer kandidaten 
ook interesse hebben dan kan dat altijd nog.  Uiterlijk woensdag 31 oktober sluit de 
aanmeldingstermijn. In de medezeggenschapsraadvergadering van 1 november wordt dan mogelijk 
in de nieuwe samenstelling voor het eerst vergaderd.  
 

Van de OR 
De OR vraagt mee te doen aan een spaaractie via “Fruiteenlekkerebuit”. Wilt u de stickers van kiwi’s 
plakken op een poster naast de trap? De stickers vindt u op Sungold, Green en Organis kiwi’s. Bij een 
volle posters ontvangen we 20 ballen en een ballenpomp. 
  



HERINNERING VACATURE  LID OUDERRAAD 
 
Een aantal leden van de Ouderraad neemt in oktober 2018 afscheid van de ouderraad  
vanwege het einde van de zittingstermijn. Er zijn binnen de ouderraad dan ook vier vacatures.  
 
Gelet op de samenstelling van de ouderraad zou aanvulling vanuit de ouders vanuit groep 1/2 en 
groep 7 welkom zijn, mede omdat er voor deze groepen ook een vacature is voor de functie van 
klassenouder.  Een klassenouder is de spil tussen de leerkrachten van de groep en de ouders.  
 

Wat doet de OR? 
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders en vormt de schakel tussen de ouders en de school.  
De OR behartigt, net als de MR, de belangen van ouders binnen de school en geeft zo nodig advies 
aan onze school. De OR vergadert maandelijks.  De ouderraad is actief betrokken bij veel zaken, zoals 
de organisatie van het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en buitenschoolse activiteiten. Verder beheert 
ze ook de ouderbijdrage, die u aan de ouderraad overmaakt. De ouderraad is opgegaan in een 
stichting. Dit om onafhankelijker te kunnen functioneren en duidelijkere verantwoordelijkheden 
weer te geven. Als lid van de ouderraad help je dus mee bij de organisatie en uitvoering van allerlei 
leuke activiteiten op onze school. Het is geen verplichting dat je altijd aanwezig dient te zijn bij de 
activiteiten.   
 
Heb je belangstelling om de vacatures in te vullen en deel uit te gaan maken van de ouderraad van 
onze school, meld je dan uiterlijk 1 oktober aan via or@obsderietput.nl  
Mochten er uiteindelijk meer dan vier kandidaten zijn, dan dienen er verkiezingen gehouden te 
worden. Uiteraard wordt u hier, indien van toepassing, tijdig op de hoogte gebracht. 
 
Namens de ouderraad, 
Renate Iking 
 
 

AGENDA 

                                                                                
19-10: Studiedag. Kinderen zijn vrij! 
22-10 t/m 26-10: Herfstvakantie 
02-11: Eerste paal nieuwe schoolgebouw 
 
Met vriendelijke groet! 
Team Obs de Rietput 

mailto:or@obsderietput.nl

