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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.

Nieuwe website

Aan het eind van deze week zal de nieuwe website in de lucht gaan. Achter de schermen wordt volop gewerkt
aan deze nieuwe website. Binnenkort zult u ook meer informatie ontvangen over de SchoolApp die hieraan
gekoppeld kan worden. Via de SchoolApp, een app die u gratis op uw telefoon kunt installeren, is het voor de
school mogelijk om nog eenvoudiger met ouders in contact te blijven en foto’s veilig te delen. Meer informatie
over de SchoolApp is ook te lezen op de website van SchoolsUnited.

Parkeren
Tijdens het brengen en halen
wordt er af en toe zodanig
geparkeerd dat een inrit van
een omwonenden wordt
geblokkeerd.
Dit levert vervelende situaties
op. We vragen u hier alert op te
zijn en dit ook door te geven
aan andere mensen die uw kind
komt halen.

Biebmoeders
Elke vrijdag gaat bij ons op school de
bibliotheek open. Alle kinderen kunnen dan
hun stilleesboek ruilen. Wij zijn op zoek naar
(groot)ouders, die één keer in de twee/drie
weken op vrijdag van 10.30 uur tot 12.30 uur
willen komen helpen met het innemen en
uitlenen van de boeken. Voor meer informatie
en om u aan te melden kunt u bij juf Suzan
terecht: skwant@obsbuitenvree.nl

Oudergesprekken
De oudergesprekken in
november vinden plaats op
dinsdag 19 november en
donderdag 21 november.
De uitnodigingen zijn
inmiddels verzonden.

Bakt groep 6 en 7 het lekkerste en gezondste kerstgerecht?
Dit jaar daagt de gemeente Coevorden basisschoolleerlingen uit om een gezond kindergerecht te bedenken!
Wij gaan met groep 6 en 7 deze uitdaging aan. De komende tijd gaan wij recepten bedenken, maken en
proeven die natuurlijk wel aan een paar voorwaarden moeten voldoen. Er moet bijvoorbeeld 100 gram groente
in verwerkt zitten en we mogen niet meer dan 10 ingrediënten gebruiken. Het winnende recept krijgt een
plekje op de menukaart van een restaurant in de buurt en wordt opgenomen in een kookboek. Daarnaast wint
de winnende klas een kookworkshop. Het lijkt ons ontzettend leuk om tijdens het kerstdiner op school
verschillende zelfbedachte gerechten terug te zien. Dus haal de bakblikken en braadpannen uit de kast.
Bakkers klaar? Bakken maar…!

De Buitenvree in Sinterklaassfeer
Woensdag 20 november gaat de
activiteitencommissie de school in Sinterklaassfeer
brengen. Zij beginnen hiermee om 8:30 uur. Het
zou voor deze groep ouders fijn zijn als andere
ouders ook willen komen helpen. Mocht u vooraf
vragen hebben, dan kunt u terecht bij juf Anneke
Schulte (groep 1b/2) of bij Anita Mulder, voorzitter
van de activiteitencommissie.
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.

Bijlage GGD / MWC
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van de Buitenvree,
Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegen komen.
Wij zijn Jorien Lubbers en Claudia Bergsma.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of
opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk
gedrag op school/thuis, pesten, maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u daar
behoefte aan heeft. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via
onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact met
ons brengen.
Hartelijke groeten,
Jorien en Claudia

Jorien Lubbers
Jeugdverpleegkundige
j.lubbers@ggddrenthe.nl

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl

0882460246

0852735256

