
  

    

Datum: 1 september 2020 |  Nieuwsbrief Het Vastert  |  Nummer:2  

Agenda 

 2 september  

19.30 uur Informatieavond 

groep 8 

3 september   

Juf Saskia en juf Lianne 

jarig  

7 september   

18.30 uur Informatieavond 

groep 1,2A 

19.30 uur Informatieavond 

groep 1,2B 

8 september   

19.30 uur Informatieavond 

groep 6 

9 september    

19.30 uur Informatieavond 

groep 3A en 3B 

17 september   

Juf Fem jarig 

22 september 

19.00 uur MR vergadering 

 

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

 

De eerste 2 weken van het schooljaar zitten er al weer op. De 

kinderen hebben kennis gemaakt met de nieuwe lesstof en al veel 

geleerd. Er wordt in alle groepen hard gewerkt aan een positief 

schoolklimaat waar we het hele schooljaar voordeel van zullen hebben.  

 

Luizencontrole 

Vorige week en deze week zijn de kinderen, met de nodige 

voorzorgsmaatregelen, weer gecontroleerd op luizen en neten. Indien 

er sprake is van een besmetting bent u hierover geïnformeerd. Blijft u 

ook zelf tussendoor ook de kinderen controleren? Luizenmoeders 

bedankt voor het controleren! 

 

Informatieavonden 

U krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavonden. 

Indien er door een leerkracht gekozen wordt voor een andere manier 

van informeren krijgt u hierover bericht. Wanneer er daarnaast 

specifieke vragen zijn kunt u natuurlijk contact opnemen met de 

leerkrachten.  

 

Plein 

Het is voor ouders van onze school niet toegestaan om via het 

schoolplein van de Bomans of Drakensteyn onze school te bereiken. Dit 

leidt vooral tot veel overlast onder en na schooltijd voor de andere 

scholen. Daarnaast wil ik u vragen om bij het brengen van uw kind(eren) 



30 september 

Kinderboekenweek “En 

toen?” 

 

 

 

 

  

door te lopen na het afscheid nemen. Dit om te veel mensen bij elkaar 

te voorkomen en de 1.5 meter te kunnen blijven handhaven. De 

kinderen van groep 3 t/m 8 verzamelen zich vanaf deze week niet 

meer op het plein bij de leerkracht maar mogen gelijk doorlopen naar 

binnen. De kinderen van groep 1,2 verzamelen zich bij de leerkracht op 

het plein. Ook hanteren we weer het normale pleinwachtrooster zodat 

de kinderen een half uur pauze hebben.  

 

Gym 

Vanaf deze week mag er weer gebruik worden gemaakt van de gymzaal. 

De kinderen douchen na de gymles niet. De gymlessen zijn op dinsdag, 

donderdag en vrijdagochtend.  

 

PBS 

Ook dit schooljaar vinden wij het belangrijk om een positief 

schoolklimaat te blijven creëren waarin alle leerlingen in staat zijn om 

optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. De basiswaarden 

van onze school zijn veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. In de 

eerste weken wordt veel aandacht besteed aan groepsvorming en 

sociale veiligheid. De kinderen leren de vaardigheden stop, loop, praat 

en oefenen met de leerkracht. Met een kaars onder een glazen stolp 

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 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: maandag 25 januari houden wij een ouderavond 

PBS zodat ook nieuwe ouders kunnen kennismaken met PBS.  

 

 



 

Ontwikkelingen OBS Het Vastert  

Door de corona investeren wij de eerste periode flink in de 

basisvakken. In oktober nemen wij toetsen af en sluiten met ons 

onderwijs aan op de nieuwe beginsituatie. Onderwijsinhoudelijk werken 

wij dit schooljaar aan de volgende ontwikkelingen: 

-Vervolg scholing oudergesprekken 

-Verdere implementatie SCRIPT en groepsplannen met een hoog 

ambitieniveau voor alle leerlingen 

-PBS borging 

-Het maximale uit ieder kind laten halen door middel van Snappet 

-Observatie instrument bij de kleuters  

-Leerlingen en leerkrachten optimaal gebruik laten maken van hun 

talenten 

-Nieuwsgierigheid als basis van de lessen 

-Wereldoriëntatie meer themagericht aanbieden 

-Eigenaarschap bij de leerlingen ontwikkelen door middel van 

oriëntatie portfolio 

Namens het team , 

Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers 

info@obsvastert.nl 
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