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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.

Herfstvakantie
Nog een paar dagen naar school en dan is het herfstvakantie! Het eerste gedeelte van het schooljaar is
daarmee al om. De start van het schooljaar was anders dan we zijn gewend: We hadden u graag in onze
lokalen ontmoet, maar gelukkig hebben we u telefonisch kunnen spreken.
We kijken trots terug op deze eerste schoolweken, waarin kennismaking centraal stond. We hebben het
schooljaar geopend en kijken vooruit naar alles wat nog gaat komen! In welke vorm? Dat is nog niet duidelijk,
want Corona houdt ons allemaal in de greep. Voor iedereen is duidelijk dat we de feesten die we in december
met en voor de kinderen vieren, op aangepaste wijze zullen zijn.
Hierover gaan wij de komende tijd met de MR, AC en het team spreken en zodra er meer bekend is, hoort u
van ons. Wij zijn ook afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, dus sommige zaken zijn in oktober nog niet
te regelen. Hiervoor vragen we uw begrip.
We wensen al onze leerlingen en de gezinnen een hele fijne herfstvakantie en hopen dat iedereen gezond
blijft!
Personele zaken
Wellicht hebben de ouders van groep 2a het al vernomen: juf Kimberley is zo nu en dan weer terug op school!
Wij zijn daar heel blij mee! Zoals het er nu naar uitziet, zal juf Kimberley vanaf donderdag 29 oktober weer
volledig terugkeren op school. Dat betekent dat juf Joke dinsdag 27 oktober voor het laatst op school is.
Na de herfstvakantie zal er het één en ander worden gewijzigd wat betreft de bemensing bij de kleuters.
Het komt er als volgt uit te zien:
Groep 1a maandag t/m woensdag juf Lucré, donderdag juf Manny
Groep 1b/2b maandag t/m donderdag juf Irma
Groep 2a maandag, dinsdag en donderdag juf Kimberley (en juf Joke t/m 27 oktober), woensdag juf Manny
Groep 2a + 2b vrijdag juf Manny en juf Dianne
Wij danken juf Joke hartelijk voor haar inzet en wensen juf Kimberley weer veel plezier op school!

Nieuwe methode Muziek

Heel blij zijn we met onze nieuwe
methode voor muziek: 1, 2, 3 Zing!

Aanmelden 4-jarigen
Een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen nu
en 1 mei 2021, 4 jaar worden aan te melden. Voor ons
is het goed om enig idee van de aantallen te hebben
om een goede prognose te maken. We kunnen hier dan
met de samenstelling (en bezetting van de groepen in
het nieuwe schooljaar) rekening mee houden.
Dit geldt ook voor broertjes en zusjes van onze huidige
leerlingen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te
geven aan buren, vrienden, familieleden, die overwegen
hun kind bij ons op school aan te melden?
Uiteraard kan er op school altijd een afspraak gemaakt
worden voor een persoonlijk gesprek en/of rondleiding.
Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en
rondleiding kan door een mail te sturen naar
ckuper@sg-owsa.nl.
Nieuw meubilair!
Onze school is groeiende en daar zijn we heel trots op! Bij een
groeiende school horen niet alleen meer leerlingen, maar deze
leerlingen hebben ook passend meubilair nodig. We zijn dan ook erg
blij dat we toestemming hebben gekregen van Onderwijsstichting
Arcade om ons meubilair aan te vullen met nieuwe tafels en stoelen!
Binnenkort zullen we de bestelling plaatsen.

Nieuwe methode Engels
Sinds dit schooljaar hebben we een nieuwe methode voor
Engels, Groove Me. Deze methode is inzetbaar van groep 1 t/m
groep 8.

Schoolfotograaf
20 t/m 22 oktober komt de
schoolfotograaf naar onze school.
Dit jaar worden de foto’s weer
gemaakt door Leuke
Schoolfotografie.
Projectonderwijs
Woensdag 7 oktober is de afsluiting
van IPC. Hiervoor kunnen we u,
door de maatregelen rondom
Corona, niet uitnodigen. Er zullen
wel opnames worden gemaakt, die
we later met u kunnen delen.
Voor meer informatie over ons
projectonderwijs (IPC) klik hier om
naar onze website te gaan.

Oproep door kleuterleerkrachten:
Voor de kleuters zijn we op zoek naar
verschillende stofjes om te gebruiken voor
het knutselen.
Heeft u thuis leuke stofjes liggen voor ons,
mag u dat meegeven aan uw kind(eren).

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.
Regelmatig scholen leerkrachten
zich hierin bij. Juf Daniëlle en juf
Rozemarijn zijn afgelopen
donderdag op cursus geweest en
vrijdag 30 oktober is er cursus voor
een aantal andere teamleden.
Voor meer informatie:
www.kanjertraining.nl.

