
  

  

    

Datum: 21 september 2021 |  Nieuwsbrief Het Vastert  |  Nummer: 3 

Agenda 

28 september  

MR vergadering 

4 oktober  

Schoolfotograaf, meneer 

Erik jarig 

5 oktober  

Schoolfotograaf, Dag van 

de leraar 

6 oktober   

Kinderboekenweek, 

vossenjacht 

8 oktober   

Groep 8 Risk Factory 

11 oktober  

Jaarvergadering OR 

12 oktober   

PBS Ouderavond 

13 oktober   

Juf Ellen jarig  

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

 

De kinderen zitten na vier weken alweer helemaal in het schoolritme. 

Fijn dat er toch weer enige versoepelingen zijn. Dit maakt het mogelijk 

om weer activiteiten te organiseren binnen de kaders waar we rekening 

mee moeten houden.  

 

Douchen na de gym 

Bij ons op school was het gebruikelijk dat kinderen vanaf groep 5 zich 

douchen na de gym vanwege hygiëne. Hierin vindt vanaf dit schooljaar 

een wijziging plaats. De kinderen gaan na de gym niet meer douchen in 

verband met de privacy en het welbevinden van de kinderen. Wij 

zouden het fijn vinden dat de kinderen een washandje, handdoek en 

plastic deo roller bij zich hebben om zich op te frissen na de gym. 

Deze wijziging zal ook in de schoolgids vermeld worden.  

 

Traktaties  

Vanaf 25 september mogen de kinderen weer trakteren op allerlei 

traktaties in plaats van voorverpakte traktaties.  

 

Open Huis 

In verband met corona is het al lange tijd niet mogelijk om uw kind in 

de groep te brengen. Wij vinden het contact met u als ouder belangrijk 

en ook dat u de sfeer in school kunt komen proeven. Om deze reden 

nodigen wij u binnenkort uit om in de week voor de Herfstvakantie 's 



Leerlingen vrij, 

leerkrachten studiedag 

18 oktober 

Herfstvakantie 

25 oktober  

Luizencontrole 

31 oktober  

Halloween 

 

 

 

  

  

morgens van 8.30 uur tot 9 uur een kijkje te komen nemen in de groep 

van uw kind. Om te voorkomen dat er te veel ouders aanwezig zijn gaan 

we werken met inschrijving. U krijgt hierover binnenkort een brief 

mee zodat u kunt aangeven wanneer u zou willen komen kijken. Fijn om 

u als ouder weer te kunnen ontmoeten in onze school! 

 

NPO 

Vanuit het ministerie krijgen wij als school dit schooljaar en volgend 

schooljaar extra gelden om in te zetten. Wij hebben een 

ondersteuningsprogramma ontwikkeld waarmee we aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er zijn namelijk extra handen 

nodig om de kinderen weer op niveau te krijgen en om tegemoet te 

komen aan de grote niveauverschillen in de groepen. 

Concreet betekent dit onder andere voor onze school: 

-ondersteuning in alle groepen en buiten de groep door leerkrachten en 

onderwijsassistenten  

-extra materialen om kinderen beter te kunnen ondersteunen 

-uitbreiding inzet vakleerkracht bewegingsonderwijs 

-extra leerkracht ontwikkeling executieve functies/talenten 

-begeleiding mediawijsheid 

-betrokkenheid vergroten door cursus heldenreis in groep 7 en 8 

-professionalisering leerkrachten door middel van scholing 

 

Klasbord 

Via klasbord delen wij niet alleen foto's met u maar ook essentiële 

informatie. Wij vragen u om naast de nieuwsbrief ook klasbord te 

volgen.  

 

Schoolfotograaf  

Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober komt de schoolfotograaf bij ons 

op school. Broertjes en zusjes die bij ons op school zitten komen 

samen op de foto.   



 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek met als thema: 

“Worden wat jij wil”. Het thema is beroepen. Op 6 oktober gaan we de 

Kinderboekenweek gezamenlijk met alle kinderen openen en aan het 

eind van de ochtend gaan we een vossenjacht organiseren voor alle 

kinderen. U ontvangt binnenkort een brief met de vraag of u mee wil 

werken aan de vossenjacht. Ook worden er op 12 oktober groeps- 

doorbrekende activiteiten georganiseerd voor de kinderen.  

 

Jaarvergadering 

Op maandag 11 oktober vindt de jaarlijkse jaarvergadering van de OR 

plaats. Het jaarverslag wordt goedgekeurd en de ouderbijdrage wordt 

vastgesteld. U bent van harte welkom. Aanvang jaarvergadering om 

19.30 uur. 

 

MR vergadering 

Op 28 september vindt de eerste MR vergadering van dit schooljaar 

plaats. De schoolgids en de begroting worden onder andere besproken. 

De MR heeft hierover instemmingsrecht.   

 

PBS Ouderavond 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de PBS Ouderavond. Deze 

avond vindt plaats op dinsdag 12 oktober om 19.30 uur en is bedoeld 

voor alle ouders van onze school. Wij kunnen ons voorstellen dat u 

extra geïnteresseerd bent wanneer uw kind nog niet zo lang bij ons op 

school zit.  

 

Even voorstellen 

Beste ouders/verzorgers,  

Mijn naam is Lobke Beijer en ik ben vanuit het Wijkteam Enschede 

verbonden aan uw IKC in de functie van schoolwijkcoach.  

 



 

  

Vanuit deze functie zie ik kinderen op school en/of denk ik mee in de 

thuissituatie. Ik ga met kinderen in gesprek die behoefte hebben aan 

extra ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak. Dit kan gaan over de 

volgende onderwerpen:  

- Weerbaarder worden 

- Coaching bij hoe om te gaan in bepaalde sociale situaties 

- Emoties leren herkennen en benoemen  

- Hoe om te gaan met een scheiding 

- Hoe om te gaan met rouw 

- Hoe om te gaan met pestgedrag van andere kinderen 

- Veranderingen als verhuizing, komst broertje/zusje 

- Uitlaatklep 

Alle aanmeldingen vanuit de school voor het wijkteam verlopen via mij. 

Het kan zijn dat ik bij u thuis op intakegesprek kom om te 

inventariseren welke hulp het meest passend is. Bij meer complexer 

vragen kan het zijn dat er doorverwezen wordt naar een van mijn 

collega’s. 

Naast de individuele gesprekken, geven we vanuit het wijkteam ook de 

KIES (kinderen in echtscheidingssituaties) training op school.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de intern 

begeleider van de school. 

https://wijkteamsenschede.nl/  

https://wijkteamsenschede.nl/


 

Namens het team, 

Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers  

info@obsvastert.nl 
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