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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.

Start instroomgroep
Gisteren is de instroomgroep gestart en daar zijn we
heel blij mee. Op deze manier kunnen we de
kleutergroepen kleiner houden en is het goed
werkbaar tot het eind van het schooljaar.
We wensen de (nieuwe) kinderen en de leerkrachten
een fijne tijd in deze groep.
Boekenkleedjesmarkt een groot succes!
Afgelopen woensdag hebben we onze eerste
boekenkleedjesmarkt gehouden en dit was een groot
succes. Er werden veel boeken door kinderen
verkocht en aangekocht. Hierdoor zijn veel boeken
van eigenaar gewisseld en kan er weer worden
gelezen in ‘nieuwe’ boeken. Kinderen leerden bewust
met geld om te gaan. Er waren kinderen die het geld
liever bewaarden om te sparen en sommigen gaven
het gekregen geld in een mum van tijd uit aan een
nieuw boek. Ook werd er onderhandeld, twee keer
een Donald Duck voor één leesboek; goede deal!
Dit schooljaar zullen we nogmaals een
boekenkleedjesmarkt houden. We hopen dat het dan
weer zo’n groot succes wordt.
SchoolApp
De SchoolApp wordt nu een tijdje door ons gebruikt. We hebben gemerkt dat een groot deel van de ouders
hiervan gebruik maakt. Er zijn wat opstartproblemen geweest, met name dat ouders al aangemeld bleken te
zijn. Door ons een mailtje te sturen (ckuper@sg-owsa.nl) kon dat in de meeste gevallen snel worden opgelost.
Mocht u nog geen gebruik maken van de SchoolApp dat vragen we dit toch te doen. We communiceren steeds
meer via de SchoolApp en anders loopt u kans belangrijke informatie te missen.
Is het nog niet gelukt en heeft u hulp nodig? Laat het gerust weten via bovenstaand mailadres. We helpen u
graag. Gelieve de naam van uw kind(eren) en de groep duidelijk in de mail te vermelden.
De instroomgroep, groep 1a, heeft een eigen groep in de SchoolApp. Groep 3 is samengevoegd omdat zij
officieel één groep zijn.

Eikenprocessierups
Sinds 1 januari 2020 zal Hoveniersbedrijf Curatio
het tuinonderhoud voor de scholen in de gemeente
Coevorden op zich nemen. Zij hebben hun eigen
methode voor het bestrijden van de
eikenprocessierups en zijn op de hoogte van de
problematiek rondom onze school.
Daarnaast gaat groep 8 deze maand nestkastjes
maken en ophangen. Al met al hopen we de plaag
zoals deze vorig jaar heerste, te kunnen beperken.

Hondenpoep
Helaas treffen wij de laatste tijd steeds vaker
hondenpoep aan op ons schoolplein. Soms wordt het
op tijd opgemerkt, een andere keer…te laat en staan
de kinderen er al met hun schoen(en) in.
We adviseren u thuis de schoenen even te
controleren.
We hopen dat het baasje van de hond die graag op en
rond ons plein poept onze nieuwsbrief leest en in het
vervolg de poep opruimt en de hond elders uitlaat.

Kleuterfeest/schoolreisjes/schoolkamp
Ook dit jaar gaan alle kinderen op reis! De kosten hiervoor worden door ouders betaald. Het bedrag dient u
over te maken voor 1 mei 2020 op rekeningnummer NL 24 RABO 0358 3198 54 t.n.v. De Buitenvree

onder vermelding van schoolreis en de voor- + achternaam en groep van uw kind(eren).

Indien u om financiële redenen niet in staat bent om dit bedrag te betalen, kunt u dit aangeven bij de
schoolleiding. Indien gewenst kan er in termijnen worden betaald. Onderstaande bedragen gelden voor dit jaar
en zijn per kind.
Groep

Groepen 1 + 2

Groep 3 + 4

Groep 5

Groep 6 + 7

Groep 8

Datum

16 juni 2020

16 juni 2020

16 juni 2020

16 juni 2020

27 t/m 29 mei

Locatie

Cowboys en
Indianen

Drouwenerzand

Dolfinarium

Centerparcs
Huttenheugte

Ameland

Bedrag

€10,00

€25,00

€35,00

€35,00

€110,00

Woensdag 15 januari studiedag Kanjertraining
Morgen is de school gesloten. Alle teamleden hebben een
studiedag. Tijdens deze studiedag besteden we met elkaar
aandacht aan de Kanjertraining.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling
vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het
creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale
veiligheid en een prettig schoolklimaat.
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten (en
ouders) zich op een positieve manier te handhaven in sociaal
stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je
meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je
ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.
Per leeftijdscategorie zijn er andere verhalen, spellen en ook
plaatjes.

Projectonderwijs

Voor meer informatie over ons
projectonderwijs (IPC) klik hier om
naar onze website te gaan.

Aanmelden 4-jarigen
Een vriendelijk verzoek om uw kinderen die
tussen nu en 1 december 2020, 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 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 rondleiding. Dit kan door een
mail te sturen naar ckuper@sg-owsa.nl.
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:
plaatsvinden, staan vermeld.
www.kanjertraining.nl.

