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Agenda

Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert,

31 augustus
Juf Natalie jarig

De zomervakantie zit erop en we zijn weer vol energie gestart.

1 september

Hopelijk heeft iedereen een fijne tijd gehad en kunnen we
uitgerust aan een nieuw schooljaar beginnen. Namens het team

Informatieavond groep 8

wensen wij de kinderen en u een heel fijn schooljaar toe!

3 september Juf Saskia en
Lianne jarig

6 september
Informatieavond groep 4
en 5
7 september
Informatieavond groep
1/2B en 1/2C
8 september
Informatieavond groep 7
9 september

Luizencontrole

Gisteren vond de eerste luizencontrole plaats. Het aantal
besmettingen bij de kinderen is minimaal. Daar zijn we blij mee
en dat willen we graag zo houden. De kleuters worden morgen
gecontroleerd. Daarom vragen wij u om morgen geen gel in te
doen bij de kleuters. Ouders die gecontroleerd hebben willen wij
hartelijk bedanken. Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die
willen helpen met de luizencontrole. Indien u dit zou willen kunt u
dit aangeven bij de leerkracht of bij Linda Bekkering. Ook
wanneer er bijzonderheden zijn over luizen of neten kunt u dat
bij haar aangeven. Laten we blijven samenwerken om ervoor te
zorgen dat de kinderen luisvrij blijven.

Schoolbezoek Bestuur
13 september

PBS

Informatieavond groep 6

Ook dit schooljaar vinden wij het belangrijk om een positief

14 september

schoolklimaat te blijven creëren waarin alle kinderen in staat
zijn om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. De
basiswaarden van onze school zijn veiligheid,

Informatieavond groep

verantwoordelijkheid en respect. In de eerste weken wordt er

3A en 3B

veel aandacht besteed aan groepsvorming en sociale veiligheid.
De kinderen leren de vaardigheden stop, loop, praat en oefenen
deze met de leerkracht. Met een kaars onder een glazen stolp

15 september
Informatieavond groep
1/2A
28 september
MR vergadering

laten we zien wat er gebeurt als de kaars geen zuurstof meer
krijgt. We leggen uit dat het weghalen van aandacht van
medeleerlingen hetzelfde is als het weghalen van zuurstof bij de
kaars. De leerlingen kunnen de aandacht die het ongewenste
gedrag in stand houden stoppen door:
-Stop: tegen degene die ongewenst gedrag vertoont stop zeggen
-Loop: weg te lopen bij vervelend gedrag
-Een andere leerling helpen door stop te zeggen of samen weg te
lopen bij het probleemgedrag
-Praat: het aan een volwassene vertellen
Om alvast te noteren: dinsdag 12 oktober houden wij een
ouderavond PBS zodat ook nieuwe ouders kunnen kennis maken
met PBS.

Gym
In verband met de verbouwing van de gymzaal kunnen we tot en
met 13 september geen gebruik maken van de gymzaal. Vanaf 6
september kunnen de kinderen weer gymmen in de vernieuwde
gymzaal. Tot die tijd gymmen de kinderen buiten, indien het
weer dit toelaat.

Protocol Basisonderwijs
Wij gaan uit van het nieuwste protocol voor het basisonderwijs m.b.t.
corona (www.lesopafstand.nl) De kinderen spelen weer buiten met
andere groepen. Wat betreft de traktaties willen wij voorzichtig zijn
en de voorverpakte traktaties blijven hanteren tot nader bericht.

Informatieavonden

In verband met corona vragen wij u om met 1 ouder per gezin
naar de informatieavond te komen. Indien u zich er niet veilig bij
voelt kunt u aansluiten via Teams. U ontvangt persoonlijk een
uitnodiging van de leerkracht. Zou u het invulstrookje mee
kunnen geven aan uw kind zodat de leerkracht weet of u
aanwezig bent. Alle informatieavonden starten om 19.30 uur. Uw
aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Pensioen
Juf Jolanda gaat per 1 september met een welverdiend pensioen.
Op 31 augustus neemt zij afscheid van de groep en op 2
september van de collega's. Wij bedanken haar voor alles wat zij
voor onze school heeft gedaan en wensen haar een gezond
pensioen toe.
Voorstellen onderwijsassistent
Mijn naam is Natalie ten Vergert. Deze zomer ben ik een
geweldige uitdaging aangegaan. Na 27 jaar werken in de
kinderopvang - de laatste tien jaar als pedagogisch coach en
intern begeleider - ga ik het onderwijs in.
Ik ben 46 jaar oud, getrouwd en heb twee dochters van 16 en 13
jaar. Mijn beide kinderen hebben vanaf groep 1 hun volledige
basisschooltijd bij OBS het Vastert doorlopen. Een fijne school,
een school waar ieder kind gezien en gehoord wordt. Hoe fijn is
het dat ik nu ook een onderdeel van deze school mag zijn? Niet
als ouder, maar als onderwijsassistent. Mijn passie is om met
kinderen te werken, ze te horen, te zien en te begrijpen. Ze een
stapje verder te helpen daar waar nodig is. In hun eigen
ontwikkeling en of hun talenten.
In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met theater. Doe eens
gek, daar leer je van. Kom uit je comfortzone, buiten is zo veel
meer te ontdekken. Verder ben ik creatief, sportief,
enthousiast, vrolijk en wil graag nieuwe dingen leren en
ontdekken. Ik hoop er een fijn schooljaar van te maken!

In de volgende nieuwsbrief stelt juf Mandy van groep 6 zich aan
u voor. Zij werkt op donderdag en vrijdag in groep 6. Op dinsdag
en woensdag ondersteunt zij met lezen in de onderbouw.
Klasbord
Klasbord is overgestapt naar een nieuwe app en hierdoor moet
iedereen zich opnieuw persoonlijk aanmelden. In de loop van deze week
ontvangt u een brief met de aanmeldprocedure en inloggegevens. We
verzoeken u zich aan te melden, zodat we bij calamiteiten snel kunnen
bereiken en leuke activiteiten in de klas kunnen delen.

Schoolbezoek
Op donderdag 9 september komt ons Bestuur op bezoek bij onze
school. Er vinden klassenbezoeken plaats, gesprekken met
teamleden en kinderen. Een mooi moment om te kijken waar we
staan, waar we trots op zijn en wat de volgende stappen zijn voor
ontwikkeling.

Namens het team,

Vriendelijke groet,
Ilse Rekers
info@obsvastert.nl
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