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NIEUWSFLITS 
 
Sponsorkliks 
Inmiddels hebben we er met elkaar voor gezorgd dat er € 982,12 is verdiend door 
middel van het gebruik van Sponsorkliks bij uw online aankopen!! Bestel online 
een pizza via Thuisbezorgd of bestel via Bol, Coolblue, Booking etc. Een 
percentage van het aankoopbedrag gaat naar OV GOK. En nogmaals, het kost u 
niets extra! Helpt u mee om nog meer GRATIS budget bij elkaar te sparen voor 
leuke, leerzame en lekkere activiteiten voor de leerlingen op school? Ga dan de 
volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8426&cn=nl&ln=nl 
Alvast bedankt! 
 
Vertrouwenspersoon 
Het is wettelijk bepaald dat elke school een interne en externe 
vertrouwenspersoon dient te hebben. Om voor u duidelijk te maken wat deze 
functie inhoud en welke stappen u kunt nemen, delen wij dit in de nieuwbrief en 
uiteraard ook in de nieuwe schoolgids.  

Durf je iets niet te zeggen? 
Maak je je zorgen? 
Ben je ontevreden? 
Voel je je onveilig op school? 
Word je aangeraakt op een manier die jij niet prettig vindt? 

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op school. In bovenstaande situaties 
voelen kinderen zich niet altijd prettig. Als een kind zich niet prettig voelt, kan 
het niet optimaal functioneren. Het kan het plezier op school of het totale leven 
van het kind beheersen.  

Onveilige situaties kunnen verschillend van aard zijn. Denk hierbij aan 
ongewenst gedrag, zoals: pesten, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag, en 
allerlei vormen van psychisch en fysiek geweld. Ook kan gedacht worden aan 
ontevredenheid over schoolse zaken zoals: gedrag van leerkracht, beleid van de 
school, aanpak van uw kind of andere school gerelateerde zaken. De eerste stap 
om dit op te lossen is in gesprek gaan met de personen die bij de situatie 
betrokken zijn. Door erover te praten kan het probleem worden opgelost. Kan 
het probleem niet worden opgelost met de direct betrokken personen, dan kan 
de interne contactpersoon (juf Ilse) hier hulp in bieden.  

De interne contactpersoon:  
- Luistert naar problemen en klachten.  
- Gaat vertrouwelijk met de melding of klacht om.  
- Zorgt eventueel voor bemiddeling.  
- Kan u eventueel doorverwijzen naar een hulpverlener.  

Leerlingen en ouders kunnen juf Ilse uiteraard aanspreken op school of bereiken 
op 06-11484256 / ihagoort@o2a5.nl 

mailto:ihagoort@o2a5.nl
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Audit  

Zoals u weet heeft ons bestuur op 1 november een interne audit  
gehouden op onze school. Tijdens de audit, die uitgevoerd wordt  
door onze kwaliteitsmedewerker Jan Vermeulen, wordt de kwaliteit  
van het onderwijs onderzocht. Dit gebeurt bij iedere school van O2A5.  
De audit vindt plaats op dezelfde manier als de Inspectie haar onderzoeken op 
scholen uitvoert. 
Tijdens de audit vinden er gesprekken plaats met de clusterdirecteur (Jan), de 
kwaliteitscoördinator (Ilse), het team, ouders en leerlingen. De klassen worden 
bezocht tijdens de les én allerlei documenten en de website worden doorgenomen.  

Er wordt naar de volgende 4 onderdelen gekeken:  
- Het onderwijsproces (methode-gebruik, lessen, klassenmanagement etc.)  

- Onderwijsresultaten (hoe scoren de leerlingen, hoe heb je leerlingen en hun 
ontwikkeling in beeld)  

 - Schoolklimaat (de werksfeer, hoe gaan we met elkaar om)  

 - Kwaliteitszorg en ambitie (borging van ontwikkelingen)  
 

Aan het eind van de audit volgt een eindgesprek met team en clusterdirectie over 
de bevindingen en worden er aanbevelingen gegeven. De beoordeling van de 
diverse onderdelen wordt gescoord in onvoldoende of voldoende. Daarnaast 
wordt sporadisch een goed gegeven als het onderdeel een voorbeeld is voor 
andere scholen. 

 
Het onderzoek was zeer positief. Zeven van de twaalf onderdelen werden als 
voldoende beoordeeld, 3 zelfs met een goed!  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast heeft de auditor nog een aantal aanbevelingen gegeven waar we mee 
aan het werk gaan. Het eindoordeel was ruim voldoende/goed. Een prachtig 
resultaat waar we als team zeer tevreden mee kunnen zijn! 
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Opvoeden doen we samen 
Ik ben Linda van der Burgh,  
sinds juni coördinator Buurtgezinnen in Molenlanden. 

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen  
zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of 
door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders.  
 
Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en 
kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen! 

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen 
die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen 
wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan de 
steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen 
wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren. 

Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou 
willen bieden? Wil je meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het 
werkt? Neem dan contact met mij op! 

Via onderstaande link kun je kijken waarvoor we op dit moment een gezin 
zoeken en krijg je een idee bij wat een vraag zou kunnen zijn. 

Let op: meidengezin gezocht! - Buurtgezinnen 
Meisje (6) zoekt dierenvriendjes! - Buurtgezinnen 

Groetjes, Linda  

 
 
Schoenen zetten (23/24 november)  
Op 23 november zet groep 1 t/m 8 hun schoen voor Sinterklaas.  
Dus geef uw kind op deze dag een schoen mee die op school mag  
blijven. Voor de kleuters geldt dat zij op dinsdag 22 november hun  
schoen al meenemen naar school, omdat deze leerlingen op woensdag vrij zijn. 
Donderdag 24 november krijgt uw kind deze weer mee naar huis.  
 
Sinterklaasfeest (5 december)  
Op deze traditionele dag vieren we op school het Sinterklaasfeest. Groep 5 t/m 8 
doet dat met surprises. De groepen 1 t/m 4 zijn ’s morgens bij elkaar, samen met 
jonge gasten. De baby’s en peuters (gasten) worden persoonlijk uitgenodigd voor 
het feest. Wij vinden het fijn als ouders (opa’s / oma’s)van leerlingen uit groep 1 
t/m 4 bij het feest aanwezig willen zijn, zo ook de kleine broertjes en zusjes. Voor 
de leerlingen is de aanvang van de schooldag gewoon om 8.30 uur. Vanaf 10.00 
uur barst het feest los en worden de gasten op het plein verwacht. Om 14.15 uur 
is deze feestdag afgelopen. 
 

https://www.buurtgezinnen.nl/let-op-meidengezin-gezocht/
https://www.buurtgezinnen.nl/meisje-6-zoekt-dierenvriendjes/
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Kerstviering (22 december)  
De leerlingen worden om 17.30 uur op school verwacht voor een  
kerstdiner. Dit jaar mogen de leerlingen zelfgemaakt eten mee  
naar school nemen (mits er tegen die tijd nog geen corona-  
maatregelen zijn afgekondigd, waar rekening mee gehouden moet  
worden). Wat er gemaakt mag worden wordt op de klasdeur gehangen, zodat 
hierop ingeschreven kan worden. Om 18.30 uur zal het diner afgelopen zijn en is 
er tijd voor een afsluiting met elkaar. Wij verwelkomen u graag in de hal van 
school, zodat de leerlingen hun optredens kunnen laten zien.  
 
Laatste schooldag van 2022 (23 december)  
De leerlingen hebben heel de dag school. Om 14.15 uur begint de kerstvakantie. 
  
Belangrijke data         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  Studiedagen schooljaar 2022 / 2023 (leerlingen vrij) 

 
 

     
 
 
 

 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

 
  
  

 
 
 
 
 

 

 
 
    

 

16-11 Studiedag cluster (alle leerlingen vrij) 

5-12 Sinterklaasfeest 

22-12 Kerstdiner 

23-12 Poetsuurtje 

9 t/m 13-1 Schoonmaakweek 

13-1 Studiedag cluster (alle leerlingen vrij) 

16-1 Start afnemen Cito 

13-2 Studiedag (alle leerlingen vrij) 

17-2 Rapport 1 

20 t/m 24-2 Gesprekkenweek 

23-2 Opa- en omadag  

16 november 2022 Studiedag cluster Giessenlanden 

13 januari 2023 Studiedag cluster Giessenlanden 

29 maart 2023 Studiedag cluster Giessenlanden 

26 mei 2023 Studiedag cluster Giessenlanden 

26 juni 2023 Studiedag B.S. Giessen-Oudekerk 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede vrijdag 7 april 2023 

Paasmaandag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 
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Met vriendelijke groet, het team 
Juf Ilse:          ihagoort@o2a5.nl          (ma-di-woe-do) 
Juf Claudia:             cmulckhuijse@o2a5.nl                         (di-woe-do-vrij) 
Juf Deborah:           dvandersteenhoven@o2a5.nl         (ma-di-woe-do) 
Juf Lotte:   lruwaard@o2a5.nl          (ma-di-woe-do-vrij) 
Directie:    jhoeksema@o2a5.nl          (ma-di-woe-do-vrij) 
 

mailto:ihagoort@o2a5.nl
mailto:cmulckhuijse@o2a5.nl
mailto:dvandersteenhoven@o2a5.nl
mailto:lruwaard@o2a5.nl
mailto:jhoeksema@o2a5.nl

