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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
Zoals u wellicht heeft gemerkt is onze website online. Aan deze website is ook een SchoolApp gekoppeld. Deze
hebben de teamleden afgelopen weken in gebruik genomen en is klaar voor gebruik voor ouders. Voor het
installeren van deze app hebben we een aparte handleiding. Deze wordt deze week aan alle ouders verzonden.
Houd daarom uw mail goed in de gaten. Informatieverstrekking zal langzaamaan steeds meer via de
SchoolApp gaan, dus het is van belang dat deze door alle ouders wordt gebruikt.

Sinterklaas
Donderdag is het zover, dan komt Sinterklaas met zijn twee
Pieten De Buitenvree bezoeken!
Alle kinderen mogen de jas aanhouden wanneer ze naar
binnengaan. Kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen voor schooltijd
hun surprise in de klas brengen.
Vanaf 8.45 uur staan alle kinderen (ook Kinderwereld) klaar op
het plein van de bovenbouw om Sint en zijn Pieten te
verwelkomen.
Ouders (met evt. jongere kinderen) zijn welkom en kunnen bij
de rand van het sportveld wachten, de toegangsweg graag
vrijhouden.
Vanaf 9.00 uur brengt Sint daarna een kort bezoek aan
Kinderwereld om vervolgens naar de verschillende groepen van
onze school te gaan.
De kinderen krijgen deze ochtend drinken en wat lekkers, ze
hoeven dus geen fruittas mee te nemen.
Groepen 1 tot en met 4 zijn ’s middags vrij, de andere groepen
gaan ’s middags wel naar school en hebben ook gym.

Aanmelden 4-jarigen
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw
kinderen die tussen nu en 1 augustus 2020,
4 jaar worden binnenkort aan te melden.
Voor ons is het goed om enig idee van de
aantallen te hebben om goede prognoses
voor de volgende jaren te maken. We
kunnen hier dan met de samenstelling en
bezetting van de groepen in het nieuwe
schooljaar rekening houden. 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 voor een
rondleiding vóór ouders om een schoolkeuze
maken. Dit kan het beste door een mail te
sturen naar ckuper@sg-owsa.nl.

De eerste stap naar het nieuwe schoolplein is gezet.
Twee weken geleden is er een start gemaakt met de vernieuwing van het schoolplein. Familie van der Most
heeft de bosjes op het grasveld van groep 3/4 eruit gehaald; waarvoor dank!
Op deze plek wordt in het voorjaar gestart met de aanleg van een voetbalveld. Op deze manier ontstaat er
meer ruimte op het plein, zodat we dit kunnen inrichten met verschillende verstopplekjes. We willen het
schoolplein groener en speelser maken. Voor het plein van groep 5 t/m 8 staan ook diverse dingen gepland: er
komt een moestuin, een podium waarop gedanst kan worden en er komen verschillende groene
verstopplekken.
Om dit allemaal te realiseren, zijn de activiteitencommissie, de TSO en de school zelf, bezig met het inzamelen
van geld op verschillende manieren. Binnenkort is er de rollade-actie: de opbrengst hiervan gaat naar het
schoolplein. We willen u ook vragen om uw kind(eren) lege flessen te laten inzamelen. Deze kunnen na de
kerstvakantie worden meegenomen naar school. Door de verschillende inzamelacties, hopen we in het voorjaar
te kunnen starten met de vernieuwing van beide schoolpleinen. Lijkt het u leuk om samen met een aantal
leerkrachten mee te helpen? Voor meer informatie en opgave hiervoor kunt u terecht bij de
schoolpleincommissie. De schoolpleincommissie bestaat uit een aantal ouders en daarnaast juf Daniëlle en
meester San.
Projectonderwijs
Laatste nieuws
Kanjertraining
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
Onze school is een Kanjerschool.
activiteiten die op onze school
Voor meer informatie over ons
Voor meer informatie:
plaatsvinden, staan vermeld.
projectonderwijs (IPC) klik hier om
www.kanjertraining.nl.
naar onze website te gaan.

