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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.  

 

 

 
 

 

Kinderboekenweek  

Vorige week woensdag is de Kinderboekenweek op een 

speciale en verrassende wijze geopend. Alle leerkrachten 

kwamen verkleed naar school en zij vertegenwoordigden een 

land. In hun reiskoffer hadden ze tickets voor de leerlingen. 

Samen met de leerkracht zijn de kinderen naar een land 

‘gereisd’ en hierover is in de klassen voorgelezen.  

Verder zijn er in de klassen verschillende activiteiten gedaan 

rondom het lezen en passend bij het thema. 

Inmiddels is de Kinderboekenweek weer afgesloten en hopen 

we dat de kinderen hebben genoten van alle mooie verhalen 

die zelf zijn gelezen, of zijn voorgelezen.   

Aanvangstijden  

Er zijn steeds vaker kinderen te vroeg 

op het schoolplein.  

De school is verantwoordelijk vanaf 

8:15 uur en ’s middags vanaf 12:45 

uur. Dan is er pleinwacht op het 

schoolplein aanwezig om de veiligheid 

van kinderen te waarborgen. Dit is 

dan ook de reden dat wij niet kunnen 

toestaan dat leerlingen voor deze tijd 

aanwezig zijn op het schoolplein.  

 

Wanneer het voor u niet mogelijk is 

om uw kind(eren) op deze tijd naar 

school te laten gaan, dan kunt u 

bijvoorbeeld gebruik maken van VSO 

door Kinderwereld of tussen 12:00 

uur en 12:45 uur door de 

tussenschoolse opvang.  

Tussenschoolse opvang (TSO) 

Overblijf wordt geregeld via: 

www.overblijvenmetedith.nl.  

Hier kunt u uw kind aanmelden. 

Kinderen moeten hiervoor zelf een 

(gezonde) lunch en drinken 

meenemen. 

 
 

Vacature TSO 

Er is ruimte voor ouders die willen 

helpen bij de TSO. Dit kan tegen 

een kleine vergoeding. Voor vragen 

en aanmelding kunt u bij meester 

San (contactpersoon TSO) terecht. 

Activiteitencommissie (AC) 

Vrijdag 13 september was het 

pleinfeest en met succes. Deze 

heeft ruim €500,- opgebracht. 

Dit wordt gebruikt voor de 

renovatie van het schoolplein.  

De activiteitencommissie is op 

zoek naar 3 nieuwe leden.  

Voor meer informatie over 

werkzaamheden binnen deze 

commissie kunt u terecht bij juf 

Anneke Schulte of bij Anita 

Mulder, voorzitter AC.   

Oudergesprekken  

De oudergesprekken in 

november vinden plaats op 

dinsdag 19 november en 

donderdag 21 november. 

Wanneer u voorkeur heeft voor 

een dag (of tijd), kunt u dit 

kenbaar maken aan de 

leerkracht. Indien mogelijk 

wordt hier rekening mee 

gehouden. 

mailto:directie@obsbuitenvree.nl
https://pixabay.com/nl/photos/boeken-literatuur-lezen-gedragen-3482286/
https://pixabay.com/nl/photos/boeken-literatuur-lezen-gedragen-3482286/
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Technieklokaal  

Vanuit de groeiende behoefte om tijdens IPC (projectonderwijs) meer 

aandacht te schenken aan de creatieve vakken is het technieklokaal 

ontstaan. In dit lokaal is ruimte om te tekenen en schilderen, maar 

ook voor houtbewerking, solderen en weven.  

We proberen veel verschillende technieken aan te bieden om 

vaardigheden bij onze leerlingen te vergroten. Op deze manieren 

kunnen de verschillende talenten van kinderen worden benut. In 

sommige gevallen zal een beroep gedaan worden op 

(groot)ouders/verzorgers om te ondersteunen bij activiteiten. Dit zult 

u van de leerkracht horen.  

Verlof en verzuim 

Wanneer een kind niet naar school kan komen vanwege ziekte, of bezoek aan een (huis)arts, dan moet dit 

worden doorgegeven aan de groepsleerkracht of schoolleiding. Dit kan door telefonisch contact op te nemen 

met school. Het is niet de bedoeling dat dit via de mail of WhatsApp aan teamleden wordt gedaan. Iedere 

ziekmelding of verzuim wordt geregistreerd.  

 

Aanvraag bijzonder verlof  

Bij huwelijk van ouders, overlijden van een (groot)ouder of andere bijzondere gebeurtenissen in de familie 

heeft uw kind recht op verlof. Wij houden ons aan de richtlijnen die hiervoor bij de wet zijn vastgelegd. Een 

verlofaanvraag kan alleen schriftelijk bij de schoolleiding worden gedaan. Daarna wordt deze beoordeeld en 

ontvangen ouders via de mail een getekend exemplaar terug. Wanneer u na de beoordeling in gesprek wilt, 

kunt u altijd contact met ons opnemen.   

 

Bij twijfel over de aanvraag van verlof, of (langdurige) afwezigheid wordt de leerplichtambtenaar om advies 

gevraagd. Wanneer u als ouder vragen hebt aan de leerplichtambtenaar, dan kan dit rechtstreeks met 

mevrouw R. ten Dam. Zij is te bereiken via r.tendam@menso-emmen.nl of 06-52490019.    

Projectonderwijs 

 
Voor meer informatie over ons 

projectonderwijs (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.  

Kanjertraining  

 
 

Onze school is een Kanjerschool. Voor meer 

informatie: www.kanjertraining.nl.   
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