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Jouw basis. Onze school. 

 

Nieuwsbrief 
 

Schooljaar 2019-2020   
o.b.s. De Buitenvree  

van Pallandtlaan 3 - 7742 WJ Coevorden  
0524-512232 - directie@obsbuitenvree.nl  

 

 

Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, OWG en andere commissies.  

 

 

 

We zijn gestart! 

Maandagmorgen hebben we het schooljaar op feestelijke wijze geopend. 

Juf Corine heeft, namens het team, alle gezinnen een heel fijn schooljaar 

toegewenst. We hopen op een schooljaar, met veel mooie en leerzame 

momenten. We doen het met elkaar! Heeft u tips of opmerkingen, kom 

dan altijd even langs of zoek contact met één van de teamleden. De 

directie van de school is te bereiken via directie@obsbuitenvree.nl, juf 

Corine (locatiecoördinator) is te bereiken via: ckuper@sg-owsa.nl.  

   

Dit schooljaar zijn we gestart met 199 leerlingen en zeer binnenkort 

verwelkomen wij onze 200ste leerlingen. Dat is iets waar we heel trots op 

mogen zijn en dat laten we u zeker horen!  

Gymrooster 

Net als vorig jaar zullen de meeste 

gymlessen worden gegeven door 

medewerkers van Sportservice Groep. Juf 

Nienke zal op maandag- en 

donderdagmiddag de groepen 5, 7 en 8 

lesgeven en meester Wessel op 

maandagmiddag groep 3, 4 en 6. Op 

donderdagmiddag krijgen de groepen 3, 4, 

6 les van hun eigen leerkracht.  

 

 

Overblijven  

Vanaf dit schooljaar vragen 

we de kinderen die 

overblijven om zelf drinken 

mee te nemen naar school. 

  

Overblijf wordt geregeld via: 

www.overblijvenmetedith.nl. 

Hier kunt u uw kind 

aanmelden.  

 

Wie wil ons helpen…?  

We hebben nog enkele meubelstukken die nog niet in 

de kleuren van onze school zijn geverfd. Welke 

(groot)ouder vindt het leuk om dit voor ons te doen? 

Verf is op school aanwezig. U kunt dit in uw eigen tijd 

doen, waar mogelijk kan het meubelstuk mee naar 

huis en later weer terug naar school.  

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met één 

van de leerkrachten of via ckuper@sg-owsa.nl.   

Oordopjes groep 5 t/m 8 

Voor de lessen spelling maken de kinderen gebruik 

van de spraakfunctie op hun Chromebook. De 

kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen van school 

een koptelefoon lenen tijdens deze lessen. Toch 

vinden de meeste kinderen het prettiger om met 

oordopjes te werken. Dat mag, maar deze dienen 

van huis te worden meegenomen.   
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Schoolkalender / website  

Op dit moment wordt gewerkt aan het 

bijwerken van de website. Vandaag is 

de kalender hierop geplaatst. U kunt 

deze vinden onder ‘school’ en dan 

‘jaarkalender’. Ook vindt u onderaan 

deze nieuwsbrief een link die naar de 

kalender verwijst. Er wordt geen 

papieren versie uitgedeeld.    

 

 

Hoofdluiscontrole  

Morgen, woensdag 28 augustus, 

is de hoofdluiscontrole. We 

vragen u hiermee rekening te 

houden door het haar van uw 

kind(eren) te wassen en de 

kinderen morgen met niet al te 

moeilijke creaties of gel in het 

haar naar school te brengen.  

Gevonden voorwerpen  

 
Deze jassen liggen al een hele tijd bij ons op school. Van wie zijn ze…? Deze week liggen ze in de hal van 

de school. Daarna gaan ze weg…  

Communicatie via de mail  

Veel mededelingen vanuit school worden via de mail 

naar u verzonden. We hopen dan ook dat u dit 

ontvangt. Wanneer dit niet het geval is, of wanneer 

uw mailadres wijzigt, verzoeken wij u dit kenbaar te 

maken bij de leerkracht(en), of aan onze 

administratie via administratie@obsbuitenvree.nl. 

Indien gewenst kunt u zowel het mailadres van 

vader als van moeder bij ons doorgeven. 

Kanjertraining  

 
Nu het schooljaar is gestart, zijn we weer aan de 

slag met de Kanjertraining. Dit gaat over het 

bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. 

Dit gaat spelenderwijs en aan de hand van een 

verhaal. Teamleden volgen dit jaar een 

(opfris)cursus van Kanjertraining.  

 
Binnenkort starten we weer met een nieuw project. Voor meer 

informatie over IPC klik hier om naar onze website te gaan. 

Laatste nieuws  

Om op de hoogte te blijven van het laatste 

nieuws en belangrijke data verwijzen wij u 

naar onze website, www.obsbuitenvree.nl.  

Klik hier om naar de kalender te gaan 

waarop de meeste activiteiten die op onze 

school plaatsvinden, staan vermeld.  

 

 

 

  

mailto:administratie@obsbuitenvree.nl
http://www.obsbuitenvree.nl/school/ipc
http://www.obsbuitenvree.nl/
http://www.obsbuitenvree.nl/Images/Ouderkalender%202019-2020%20Buitenvree.pdf

