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Ouderbijdrage 2017-2018
Ieder schooljaar vragen wij u een vrijwillige ouderbijdrage. Dit is
een bedrag van 25 euro per kind. Dit kan over gemaakt worden
naar rekeningnummer: NL48RABO0170751201 t.n.v. Stichting
Beheer Oudergelden OBS De Oosterenk. O.v.v. de namen van uw
kind(eren) en de groep.
De ouderbijdrage is een vrijwillige, maar zeer belangrijke bijdrage
van ouders voor allerlei activiteiten die georganiseerd worden op
school. Het wordt beheerd door de penningsmeester van de
ouderraad.
Het geld wordt bijvoorbeeld besteed aan festiviteiten zoals het
sinterklaasfeest (o.a. de cadeautjes), kerstfeest (tafelkleden,
lichtjes), paasontbijt, avondvierdaagse (traktaties) schoolvoetbal,
schaats clinic.
Hiervoor is geen schoolbudget, dus wanneer we geen
ouderbijdrage vragen kunnen we deze activiteiten niet organiseren.

9 februari
12 februari
14 februari

Carnaval
Teamwerkdag,
leerlingen vrij
Klassenshow
Gr. 1/2a en 4/5.
Koffie-ochtend
Voorjaarsvakantie

21 februari
26 feb. t/m
2 maart
9 maart
2de rapport mee
12 t/m 16 maart
Spreekweek
29 maart
Paasontbijt
30 maart
Goede vrijdag
Leerlingen vrij.

Wanneer u dit bedrag nog niet over gemaakt heeft, willen we u
vragen dit deze maand te doen.

Uitnodiging koffie-ochtend
Op woensdag 21 februari staat de koffie/thee weer klaar voor alle
ouders, verzorgers. Deze keer staat er een onderwerp centraal
waar we graag met u over in gesprek gaan. Marjolein ter Horst is
een student Pedagogiek. Zij doet de komende maanden een
onderzoek over ouderbetrokkenheid. Vragen die aan bod zullen
komen zijn:
- Hoe heeft u de ontvangst bij de start van de schoolperiode van
uw kind ervaren?
- Hoe betrokken voelt u zich bij de school? En heeft u ideeën om
dit eventueel te verbeteren?

Nieuwe wificode
We hebben het beleid ten aanzien van de wificode aangepast. Een
aantal jaar geleden is gedacht dat leerlingen hun eigen device
konden gaan meenemen en dat de code daarom vrij te gebruiken
was.
In praktijk blijkt nu dat kinderen in groep 7/8 wel een mobiele
telefoon meenemen, maar geen eigen device. Dit vinden wij ook
niet nodig. Voor het werken hebben wij op school tablets en

Logopedie Sineke van Heerde op
vrijdag
Schoolmaatschappelijkwerk:
Elsbeth Wind op woensdag.
Fysiotherapie Mirella Storms op
woensdag.
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laptops. Het netwerk raakt te veel belast door het vrije gebruik van de wificode. Daarom hebben we dit
aangepast.

Grote Peuterdag 6 april
Op 6 april organiseren wij weer de Grote Peuterdag. Op deze vrijdagochtend 6 april zetten wij de deuren
open voor belangstellende ouders met hun peuter. Zo kunnen zij een beeld krijgen van onze school. Heeft
u mensen in uw omgeving voor wie dit interessant zou kunnen zijn, dan kunt u ze misschien tippen over
deze dag. Wij zorgen ook voor posters en flyers om hier aandacht voor te vragen.
Mocht u een idee hebben om deze dag extra aan te kleden of in te vullen dan vinden we dat ook altijd fijn.
Aanmelden kan bij de leerkrachten van de kleuters of bij Manon.
Wij zijn ook al weer bezig met de formatie van volgend schooljaar. Dat gaat op basis van het aantal
leerlingen op onze school in het jaar 2018-2019. Daarom is het fijn om inschrijvingen van de kinderen die in
aug-sept-okt 2018 4 jaar worden alvast te ontvangen.

Klassenshow groep 1/2a en 4/5
Er wordt druk geoefend door de leerlingen van groep 4/5 en 1/2a. Zij verzorgen een optreden voor hun
ouders en de andere leerlingen.

Vragenlijst Technasium
Wij zijn benaderd door Cassandra en Mattanja. Zij zitten in 5 havo op de Thorbecke scholengemeenschap
in Zwolle. In de 5de klas moeten ze een profielwerkstuk maken, dit houdt in dat ze een groot verslag
schrijven over een onderwerp dat ze erg interessant vinden. Zij willen graag onderzoeken wat spelen voor
invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Zij vragen u als ouder een vragenlijst in te vullen. Deze is als
bijlage toegevoegd. Het zou voor deze meiden erg fijn zijn wanneer u deze zou willen invullen deze week
en terug zou willen sturen aan: m.kesseling@ooz.nl

Tekort aan invallers
Het afgelopen schooljaar is het tekort aan invallers in Zwolle zorgelijk geworden. Op De Oosterenk is het
gelukkig nog niet voorgekomen, maar het kan zijn dat er geen les gegeven kan worden en dat leerlingen
een dag vrij zijn. Wanneer een leerkracht zich ’s ochtends ziek moet melden, proberen wij altijd een
oplossing te zoeken. Dat kan zijn door een collega te vragen op zijn/haar vrije dag te werken. Dat kan zijn
door mensen die andere taken hebben (directie/IB) de klas op te vangen. Wanneer wij geen opvang
kunnen realiseren zullen wij u via mail en Klasbord op de hoogte brengen.

