Schooljaar 2018/2019

OUDERINFO
Kerst

Agenda

Op 20 december vieren wij het kerstfeest. Op deze dag zijn de
leerlingen om 12.00 uur vrij. We verwachten iedereen dan ’s
avonds op school om 17.30 uur. We vragen iedereen wat mee te
nemen voor het kerstbuffet. Via Klasbord heeft u hier aanvullende
informatie over gehad.
Let op: de tijd die in de schoolkalender staat klopt niet. We starten
om 17.30 en om 19.00 uur kunt u uw kind(eren) weer mee naar
huis nemen.
Om 18.00 uur gaan alle leerlingen in de groep eten met hun
leerkracht(en). We willen u als ouder uitnodigen om een kijkje te
nemen op onze kerstmarkt. Er worden werkjes gemaakt door de
leerlingen die verkocht worden. Ook zijn er ouders die hapjes en
drankjes verzorgen. De opbrengst van de kerstmarkt is om de
kosten te betalen. Wat er dan overblijft gaat op de rekening van de
ouderraad. Zij zullen er dan zorg voor dragen dat het weer ten
goede komt van onze leerlingen.

Schoonmaakavond
De afgelopen schoonmaakavond was een groot succes. Veel
ouders die enthousiast aan het schoonmaken waren. Tijdens het
schoonmaken is er ook tijd om een praatje te maken met andere
ouders. Zinvol, maar ook gezellig dus! De volgende avonden staan
gepland op:
8 januari
12 maart
14 mei
9 juli
Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind(eren).

21 dec
21 dec

24 dec t/m
4 jan
16 jan
24 jan
21 jan. t/m
1 feb.

12.00 uur
Leerlingen vrij
17.30-19.00 uur
Kerstmarkt &
viering
Kerstvakantie
19.30 uur OR
19.30 uur MR
Toetsweken.

Spreekuur schoolmaatschappelijk
werk, Elsbeth Wind, iedere
woensdag van 8.45-10.45 uur
Logopedie Sineke van Heerde
aanwezig iedere vrijdagochtend
Fysiotherapie Fysioplus,
iedere woensdag
Directie-oosterenk@ooz.nl
www.oosterenk.nl
facebook.com/obsdeoosterenk

Afscheid juf Bianca
Aanstaande vrijdag nemen we afscheid van Juf Bianca. Zij is op dit moment nog
met zwangerschapsverlof. Ze zal in januari starten met een nieuwe baan op een
school in Lelystad. Deze school is dichter bij haar huis. Ze woont namelijk in
Dronten. We willen juf Bianca van harte feliciteren met haar nieuwe baan. We
zullen haar gaan missen als juf bij ons op school.
Juf Marion is haar vervanger tijdens haar verlof en zal haar tot de zomervakantie
blijven vervangen. Voor groep 6/7 zal er dus niks veranderen. Daar zijn we blij
mee.

Ouderavond 7 november
Het team van De Oosterenk werkt dit schooljaar aan een nieuw schoolplan. Een schoolplan wordt
geschreven voor 4 jaar. De MR van de school moet het plan goedkeuren. Om het schoolplan te schrijven
houden we rekening met het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Natuurlijk willen we daarin ook de
mening van de ouders meenemen. In het beleidsplan van ons bestuur staan drie pijlers die we belangrijk
vinden in het onderwijs aan onze leerlingen. De drie punten zijn de kennisontwikkeling, de ontwikkeling als
persoon en de maatschappelijke rol die we hebben als mens.
Op de ouderavond hebben we de ouders gevraagd hoe zij dit zien. Hoe gaat dit nu op onze school en vindt
u dat we het nog anders moeten gaan doen. De leerkrachten hebben goed geluisterd naar de mening van
de ouders.
Wat we hebben meegekregen is dat ouders zien dat we al heel veel aandacht schenken aan deze drie
pijlers. In het algemeen vinden ouders alle drie de pijlers ook even belangrijk. De school is een plek om je
kennis te ontwikkelen. Je leert daarbij jezelf kennen. Je ontwikkelt zelfvertrouwen om verder te kunnen
leren en ontwikkelen. De verschillen tussen de kinderen bij ons op school vinden ouders heel waardevol.
Je maakt kennis met verschillen, maar leert hier ook mee omgaan. Dit is heel belangrijk voor de
maatschappelijke rol die we hebben als mens.
Om het schoolplan vorm te gaan geven zijn we op zoek naar ouders die mee willen denken in een
klankbordgroep. Wie interesse heeft kan zich opgeven bij Manon Kesseling. Samen zullen we dan een
aantal momenten prikken om verder te praten.

Nieuw lid van de MR
De MR is sinds oktober weer compleet. Daar zijn we blij mee. Marloes Assink heeft afscheid genomen en
Jurjan Van Berkum heeft haar plaats in genomen. Hieronder stelt Jurjan zich voor.

Jurjan van Berkum
Mijn naam is Jurjan van Berkum. Ik ben de stiefvader van Bo (groep 4) en Anouk (groep
2) en vader van Koen ( 11 maanden)
Ik zal me de komende drie jaar vanuit de oudergeleding inzetten voor De Oosterenk en
onlangs heb ik reeds mijn eerste MR-vergadering bijgewoond. Vanuit deze rol zal ik
zoveel mogelijk de ouders vertegenwoordigen in de keuzes die de school maakt in haar
onderwijsdoelstellingen en –beleid en wat de invloed hiervan is op de ontwikkeling van
onze kinderen. Heb je al ouderfeedback en/of wil je dat ik een onderwerp behandel in
een MR-vergadering, dan kun je je uiteraard melden bij de school, maar ook bij mij of een van de andere
MR-leden.

Cultuuronderwijs
Sinds november is er weer een muziekdocent aan onze school verbonden. We hebben een samenwerking
met Limai. Zij verzorgen muziekonderwijs op veel verschillende scholen. Limai heeft veel docenten in
dienst. Meester Tim heeft inmiddels in alle groepen een muziekles verzorgt. De leerlingen en leerkrachten
zijn hier erg enthousiast over. Meester Tim komt elke week twee lessen bij ons op school geven. Elke
groep is dan 1x in de drie weken aan de beurt.

Week van de ontmoeting
Groep 6/7 en 7/8 hebben het Dominicanen Klooster bezocht. Ze kregen daar een hele interessante
rondleiding. Voor en na het bezoek hebben de leerlingen geleerd over allerlei verschillende godsdiensten.
Heel waardevol vinden we dit.

Schoolmaatschappelijk werk
Graag wil ik me even aan u voorstellen…
Mijn naam is Elsbeth Wind.
Ik werk als medewerker Jeugd & Gezin bij Sociaal Wijkteam Oost in Zwolle.
Vanuit die functie ben ik aanwezig op basisschool de Oosterenk.
De periode op de basisschool is een hele leuke periode, maar ook een tijd waarin er veel gebeurt en
kinderen zich snel ontwikkelen.
Vaak gaat er heel veel goed, maar soms zijn er zorgen.
U kunt als ouder(s)/ opvoeder(s) bij mij terecht met vragen. Ik denk actief mee over allerlei
opvoedingskwesties op school en thuis.
Enkele voorbeelden:
•
Vragen over de thuissituatie. (Zoals praktische vragen, verlies, scheiding, schulden,
conflicten, gedragsproblemen etc.)
•
Diverse opgroei- en opvoedingsvragen. (Geen vraag is te gek).
•
Consultatie, advies en verwijs mogelijkheden.
De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.
Mocht u een vraag hebben voor of over uw kind, dan kunt u dat het best bespreken met de leerkracht van
uw kind. Als mijn hulp nodig is, dan komt de vraag, via de Intern Begeleidster, bij mij terecht.
U mag mij ook rechtstreeks benaderen.
Elke woensdagochtend ben ik aanwezig op school van 8.45 tot 10.45 uur.
U kunt mij ook bereiken per mail (e.wind@swt.zwolle.nl) of telefonisch (06-86806887) om een afspraak te
maken op een ander moment.
Van harte welkom!
Groeten Elsbeth Wind

Jeugdfonds
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/ het lesgeld en
eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden
van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan
alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking
komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een
aanvraag indienen? Loop dan even binnen bij onze intermediair, of maak een afspraak via onze intern
begeleider, Marijke van Keulen.
Onze intermediair is: Elsbeth Wind, medewerker Jeugd & gezin bij Sociaal Wijkteam Oost.
Aanwezig op school: woensdag 8.45- 10.45 uur (zie bericht hierboven)
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie/ het lesgeld
en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de
sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd
kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.
.

