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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.

Veilig op internet
Enkele jaren heeft de onderwijsstichting Arcade een
bestuurlijk veiligheidsplan vastgesteld. Een plan
waarin je aangeeft hoe je veiligheid bevordert en hoe
je als bestuur/school handelt als er
veiligheidsovertredingen worden gemaakt. Veel regels
en eventuele verboden worden in zogenaamde
protocollen ondergebracht. Graag vragen wij nu uw
aandacht voor twee onderdelen die zijn veranderd:
-schoolprotocol sociale media;
-internetprotocol leerlingen.

De Ateliers gaan binnenkort van start!
Vanaf 10 maart gaan we starten met de eerste
Atelierweken. Twee weken lang wordt er op
dinsdagmiddag en vrijdagochtend in een Atelier naar
keuze gewerkt. De kinderen kunnen kiezen uit
techniek, kunst, handvaardigheid of drama en
schrijven zich in voor een Atelier dat hen
leuk/interessant lijkt. We werken vervolgens in
gemengde groepen. Groep 3 en 4 gaan samen en
groep 5 tot en met 8.

Wij brengen beide protocollen graag onder de
aandacht, omdat misbruik ervan, er schadelijk kan zijn
voor betrokkenen.
Het protocol ‘Internetgebruik leerlingen’ bespreken wij
vanaf groep 6 bij de start van het schooljaar en na de
kerstvakantie. We zullen dit komende periode ook
doen.
U vindt het protocol vindt het protocol onder de knop
‘Informatie’ op onze website.

In ieder Atelier wordt de les verzorgd door een
leerkracht. Samen werken we dan aan een opdracht
waar we meerdere lessen aan besteden. Groep 3 en 4
kunnen kiezen voor het werken met papier maché of
het maken van een knikkerbaan.
Groep 5 t/m 8 kan kiezen voor drama, solderen,
tekenen met aquarel/houtskool of weven.
Door de introductie van de Atelierweken stimuleren
we de creativiteit bij kinderen en laten we ze kennis
maken met nieuwe technieken en onderwerpen. Op
deze manier ontdekken kinderen waar ze plezier uit
halen. De Ateliers doen een mooie bijdrage aan de
basis die we uw kind willen meegeven op school.

SchoolApp – nieuwe versie
De SchoolApp wordt nu een tijdje door ons gebruikt. We hebben gemerkt dat een groot deel van de ouders
gebruik maakt van de SchoolApp. 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.
Inmiddels is er een nieuwe versie van de SchoolApp beschikbaar. (te vinden in de Play Store onder
SchoolsUnited) Mocht u nog geen gebruik maken van de SchoolApp dan vragen we dit toch te doen en dan
meteen de nieuwe versie te downloaden. Tot 1 mei kunnen we de oude versie nog gebruiken, daarna stappen
we allemaal over op de nieuwe SchoolApp. Voor ouders die dit alvast willen downloaden, inloggen kan met
dezelfde gegevens als de oude SchoolApp. (mailadres en wachtwoord)
Na de voorjaarsvakantie zullen we een nieuwe handleiding sturen voor het downloaden van de nieuwe

SchoolApp.
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.
Herhaling: 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

Kanjertraining
Woensdag 15 januari heeft het team een studiedag over Kanjertraining gevolgd.
Sinds een aantal jaren zijn wij een Kanjerschool. Tijdens de studiedag hebben we onder andere een update
gehad over hoe de Kanjertraining gegeven dient te worden. Ook zijn we weer op de hoogte gebracht van de
vernieuwing die door de jaren heen zijn ingevoerd. Daarnaast zijn we zeker weer geïnspireerd geraakt en zijn
er inmiddels een aantal nieuwe activiteiten in de praktijk gebracht.
“Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect”, zijn kernwoorden van de Kanjertraining.
De 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. Andere
kernwoorden die passen bij de Kanjertraining zijn: sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap,
gezond gedragen en duurzaamheid.
Vanaf groep 1 t/m 8 bestaat de doorgaande lijn van de Kanjertraining uit lessen en bijbehorende activiteiten.
We hanteren dezelfde regels/routines en spreken allemaal dezelfde “Kanjertaal”.
Door deze cursus zijn er weer “Kanjerafspraken” gemaakt. De Kanjertraining zal weer een goede basis zijn
voor iedereen bij ons op school om een goede sfeer te bewerkstelligen.

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 januari 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 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.

