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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.

Portfolio
We zijn achter de schermen al een tijdje bezig
met het ontwikkelen van een leerling portfolio.
De bedoeling is dat we het huidige rapport gaan
vervangen. In groep 1 t/m 3 is het portfolio
klaar. Het portfolio zal tijdens het aankomende
ontwikkelgesprek worden besproken en
meegegeven. In deze zogenoemde portfolio’s
ligt de nadruk meer op groei en ontwikkeling
dan op een rapportcijfer. Het portfolio levert u
als ouder meer informatie op over de
ontwikkeling van uw kind en maakt inzichtelijk
wat uw kind al kan.
In de groepen 4 t/m 8 wordt momenteel ook hard gewerkt aan het portfolio voor de midden- en bovenbouw.
De afgelopen periode hebben we in de klassen verschillende vormen uitgeprobeerd. Vorig schooljaar heeft juf
Kimberly onderzoek gedaan onder ouders, collega’s en kinderen naar voorkeuren voor het werken met
portfolio’s. Al deze ervaringen worden gebundeld zodat we in de groepen 4 t/m 8 een portfolio hebben die
voldoet aan de wensen van leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze zal vanaf volgend schooljaar in gebruik
worden genomen.
SchoolApp – nieuwe versie
Zoals we eerder hebben geschreven 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 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)
Is het nog niet gelukt en heeft u hulp nodig? Laat het gerust weten
via ckuper@sg-owsa.nl. We helpen u graag. Gelieve de naam van
uw kind(eren) en de groep duidelijk in de mail te vermelden.

Luizencontrole
De woensdag na elke vakantie is er op school luizencontrole voor alle
leerlingen. Dit wordt verzorgd door het ‘kriebelteam’. Hierin zitten
ouders van school. Het ‘kriebelteam’ is op zoek naar versterking!
Op de dag van de controle wordt verzocht geen strakke vlechten in te
hebben en met schoongewassen haren, zonder gel en haarlak, naar
school te komen
Als er na controle luizen geconstateerd zijn, wordt u hiervan op de
hoogte gebracht. Ook zal er dan na een aantal weken een nieuwe
controle zijn. De controle wordt gecoördineerd door Ines van der Haar
- Reins en de contact persoon vanuit school is Milou Pinkster.
Voor vragen kunt u altijd mailen naar mpinkster@obsbuitenvree.nl.
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

Het belang van lezen
Op onze school willen we het belang van lezen onder de loep nemen. In deze nieuwsbrief leest u meer over
het effect van lezen op de ontwikkeling van kinderen.
Een goede leesvaardigheid is superbelangrijk voor de schoolloopbaan, maar ook voor het sociaal-emotionele
functioneren, het zelfvertrouwen en het latere maatschappelijk functioneren van een leerling. Al het leren is
gebaseerd op de vaardigheid van goed kunnen lezen. Zoals een directeur van een Toyota-garage eens zei: “Bij
sollicitaties voor monteurs gaan we tegenwoordig altijd de leesvaardigheid na. Het schiet in dit werk niet op als
een monteur niet goed kan lezen.”
Uit onderzoek is gebleken dat goede lezers alleen maar
beter worden en zwakkere lezers alleen maar zwakker.
Kinderen die technisch goed lezen, leren meer woorden,
begrijpen teksten daarom beter en zijn dan ook meer
gemotiveerd om te lezen en beleven er meer plezier
aan. Zwakke lezers lezen minder en langzamer, leren
minder woorden en zijn minder gemotiveerd. Er is zelfs
geconstateerd dat kinderen met leesproblemen ook
vaker gedragsproblemen hebben. Het frustreert een
leerling dat hij/zij niet goed kan lezen.

Lezen is om deze reden een belangrijk onderdeel van de lessen: In de groepen 1 en 2 wordt er veel
voorgelezen en over boeken gesproken, het leren van letters komt al aan de orde, we hebben in groep 3 een
methode om het lezen aan te leren en in de volgende groepen een methode om het lezen te verbeteren en
om het leesplezier te vergroten. Daarnaast helpen de leerlingen van groep 8 de kinderen uit groep 3 met
lezen, doen we aan ‘stillezen’ en bieden we afwisselende activiteiten aan met betrekking tot lezen.
De school kan het niet alleen! Zolang de kinderen op school zitten moeten ze leeskilometers maken om het
lezen op een hoger peil te krijgen en te onderhouden. Dat gebeurt op onze school, maar het is erg belangrijk
dat er thuis ook wordt (voor)gelezen. Voorlezen is een goede manier, samen een boek lezen, praten over een
boek.

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.
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.

