Schooljaar 2017/2018

OUDERINFO
Groepsindeling 2018-2019
Naast deze ouderinfo ontvangt u in de bijlage ook een overzicht
van de groep van uw kind. De leerkrachten hebben de indeling
gemaakt. Ze hebben hierbij rekening gehouden met de mening van
de leerlingen zelf (met wie speel/werk je fijn samen) en met de
mening van de ouders. Ook houden ze rekening met de
onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Wendag groepen 1/2 en 3
Woensdag 11 juli gaan de leerlingen uit groep 2 al een dagje
wennen in groep 3 bij juf Mascha. Voor de leerlingen die nu bij juf
Mascha zitten zal er een inval leerkracht komen.
De groepen 1/2 a en 1/2 b zullen die dag kennismaken met hun
groep waarmee ze na de vakantie zullen starten. Een aantal
nieuwe kinderen zullen die dag kennis komen maken. Spannend!

Agenda
11 juli
11 juli

Wendag gr ½ en 3
Koffie-ochtend
ouders gr ½

12 juli

Beroependag

17 juli

Afscheidsavond
groep 8
12.30 uur Picknick
Uitzwaaien gr. 8
Laatste schooldag
van dit schooljaar

18 juli
19 juli
20 juli

21 juli t/m
2 september Zomervakantie
3 september Eerste schooldag

Voor de ouders van groep 1/2 organiseren we tussen 8.30 en 9.30
een koffie-ochtend.

Uitslag vragenlijst Veiligheid
Vorige maand hebben alle ouders/verzorgers een uitnodiging
gehad om een vragenlijst in te vullen. De helft van de genodigden
heeft hieraan meegewerkt. Bedankt daarvoor.
Met de uitslag kunnen wij bekijken of er nog aanvullende
maatregelen te nemen zijn om ervoor te zorgen dat leerlingen zich
fijn voelen op school.
Gemiddeld krijgt de school een 7.8. We zijn best trots op zo’n mooi
cijfer. De veiligheid op school wordt hoog gewaardeerd. Wel zijn er
een aantal persoonlijke aanvullingen gegeven en vinden ouders
dat hun eigen kind misschien wel wat weerbaarder mag worden.
Wij zullen dat punt zeker gaan oppakken. In het nieuwe jaar zal het
vak sociaal emotionele ontwikkeling wekelijks op het rooster staan
en dit zal ingevuld gaan worden door het gebruik van een nieuwe
methode: De Kracht van 8. Middels de ouderinfo zullen we u op de
hoogte houden.

Spreekuur schoolmaatschappelijk
werk, Elsbeth Wind op woe: van
8.45-10.30 uur
Logopedie Sineke van Heerde
aanwezig iedere vrijdagochtend
Directie-oosterenk@ooz.nl
www.oosterenk.nl
facebook.com/obsdeoosterenk

Leerplicht en aanvraag vrije dagen
Zoals u weet kennen we in Nederland leerplicht. Alle ouders van kinderen vanaf 5 jaar zijn verplicht hun
kind naar school te brengen. Alleen bij ziekte en bij een aantal uitzonderingen mag een kind thuisblijven.
Voor bijzondere gelegenheden kan de directeur van de school verlof geven. Daarbij gelden er strenge
regels. U kunt dit nakijken op: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/jeugd-en-studeren/leerplicht
De leerplichtambtenaren zijn vooral heel streng in de dagen voor en na een vakantie. Volgende week
donderdag en vrijdag (19-20 juli) zullen ze op huisbezoek gaan bij gezinnen waarbij vermoed wordt dat ze
eerder op vakantie gaan.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Margedag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Margedag
Meivakantie
Hemelvaart + Vrijdag erna
Tweede Pinksterdag + vrije dag erna
Zomervakantie

van
22-10
29-11
24-12
18-2
4-3
19-4
30-5
10-6
15-7

t/m
26-10
4-1
22-2
3-5
31-5
11-6
23-8

Afscheid groep 8
Groep 8 is samen met meester John al een aantal weken druk bezig met het instuderen van de musical. Zij
zullen deze dinsdag 17 juli op de ochtend aan alle leerlingen laten zien en op de avond aan hun ouders.
Op donderdag 19 juli zullen we de schoolverlaters uitzwaaien. Wij wensen ze heel veel succes op het
voortgezet onderwijs. En hopen dat ze nog een keertje terugkomen om te vertellen hoe het met ze gaat.

Informatiemarkt donderdag 27 september 2018
Graag nodigen we alle ouders/verzorgers uit om op donderdag 27 september een kijkje te komen nemen in
de groep van hun kind(eren). Tussen 17.00 en 18.00 uur staan de deuren van onze school open. Samen
met uw kind(eren) bent u dan van harte welkom. We hopen iedereen dan te mogen begroeten. Zet u de
datum alvast in uw agenda?

Aankondiging MR vacature november 2018
In november van het komend schooljaar zal Marloes Assink de Medezeggenschaps Raad (MR) verlaten.
Hiermee komt er een vacature vrij binnen de oudergeleding van de MR.
Vind je het leuk om als ouder mee te denken over het belang van de kinderen en de school dan is dit je
kans! Graag informeren we je in september verder over de procedure.
Aan het begin van het schooljaar zal er een brief uitgaan naar alle ouders met een uitleg over de
kandidaatstelling.
Met hartelijke groet,
Ellen van Poorten
Voorzitter MR

Bijdrage van Carla Dusseljee

Mijn kind vindt alles saai, wat moet ik daarmee?

(Hoog)sensitieve kinderen
Er lijken wel steeds meer kinderen te komen die de snelheid, de prikkels van elke dag als een groot
probleem ervaren. Met als gevolg, dat kinderen steeds onzekerder worden en soms gaat het kind met
steeds meer moeite naar school. Of het wordt er niet gezelliger op als hij uit school komt, dan is hij boos,
overprikkelt en geen land met hem te bezeilen. En in andere gevallen komt er niet uit wat er in zit.
Dit is een veel gehoord probleem bij mij in de praktijk.
Mogelijke oorzaken
(Hoog) sensitive kinderen, beelddenkers en (hoog)begaafde kinderen hebben een andere hulp en uitleg
nodig om te snappen wat er nu precies de bedoeling is. Ze hebben een andere hulpvraag als het
gemiddelde kind op de basisschool. Als deze wordt gezien en gesnapt wordt het stukken makkelijker om
de wereld om hen heen te begrijpen.
Wordt dit nog niet gezien ligt faalangst op de loer, kinderen voelen zich niet begrepen en ze krijgen het
gevoel dat ze dom zijn.
Hoe op te lossen
Duidelijk is vaak dat er iets moet gebeuren om de situatie te doorbreken. Mijn visie is: het kind (of de ouder,
bij jonge kinderen) moet leren inzicht krijgen in zijn eigen handelen. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat is er
aan de hand? Doordat het kind alles saai vindt zijn wij als volwassenen aan het zoeken naar een oplossing
en kan het kind rustig afwachten. En alle oplossingen die worden bedacht, vindt hij opnieuw saai! Het lijkt
wel een toverwoord.
Met 3 simpele vragen kun je veel te weten komen: Is het te makkelijk? Is het te moeilijk? Of heb je er geen
zin in?
Bij de eerste en tweede vragen is het duidelijk wat te doen. Maar op de vraag: heb je er geen zin in?
Soms moeten ook kinderen zin maken, niet alles is nu eenmaal leuk om te doen, sommige dingen moeten
gewoon gebeuren. Als je dit weet kun je een kind hierbij helpen. Voor veel kinderen wordt het makkelijker
als ze weten waarom iets moet. Het zogenaamde Top-Down-leren. Eerst het grote geheel en daarna
oefenen met kleine doelen die succes ervaringen tot stand brengen.
Het allerbelangrijkste
In mijn ogen is de allerbelangrijkste taak van een opvoeder, het kind leren dat het invloed heeft op wat er
om hem heen gebeurt. Als het kind aangeeft hoe hij iets zelf ervaart, kan er ook iets gedaan worden. Het
kind heeft invloed op dit proces en moet leren zelf in actie te komen. Door te vragen, grenzen aan te geven
en zelf te laten zien/ontdekken wat hij wel leuk vindt. En misschien wel het allerbelangrijkste fouten maken
mag/moet en is niet erg! Pas als je fouten maakt leer je.
Voor meer informatie kijk op mijn website: www.carladusseljeekindercoach.

