Schooljaar 2018-2019

OUDERINFO
Ouderavond 7 november
Samen met de ouderraad en de medezeggenschapsraad
organiseren we aanstaande woensdag een ouderavond. Tussen
19.30 en 21.30 uur. We brengen u dan op de hoogte van
ontwikkelingen op de school en we horen ook graag uw mening.
Vorige week heeft uw kind een brief meegekregen waarmee u zich
kan aanmelden voor deze avond. Denkt u eraan dit briefje nog
even in te leveren?

Spreekweek 12 t/m 16 november

6 november 2017

Agenda
7 nov
9 nov
12-16 nov
13 nov
28 nov
29 nov
5 dec
20 dec
20 dec

Op vrijdag 9 november krijgt uw kind het SEO-rapport mee
(Sociaal-Emotionele Ontwikkeling). In dit rapport krijgt u een
overzicht over hoe uw kind zich voelt op school en met de
klasgenoten omgaat.

24 dec t/m
4 jan

19.30 uur
ouderavond
SEO rapporten
mee
Spreekweek SEO
Start schoolfruit
OR vergadering
margedag lln. vrij
Sinterklaas op
school
12.00 uur
Leerlingen vrij
17.00-19.00 uur
Kerstviering
Kerstvakantie

Tijdens de spreekweek tussen 12 en 16 november gaan we met u
in gesprek over wat wij hebben gezien of ondervonden de
afgelopen maanden, daarnaast horen wij ook graag van u wat uw
beeld is over het welbevinden van uw kind. Vanaf groep 6 stellen
we het zeer op prijs wanneer uw kind er zelf ook bij is. Dan horen
we ook graag de mening van uw kind zelf.

Leerlingenraad

Spreekuur schoolmaatschappelijk
werk, Elsbeth Wind, iedere
woensdag van 9.00 - 10.30 uur

De nieuwe leerlingenraad van De Oosterenk is gekozen. Uit groep
5 t/m 8 zitten er een aantal leerlingen in die alle leerlingen
vertegenwoordigen. Voor de herfstvakantie hebben ze de eerste
vergadering gehad. In de volgende ouderinfo zullen ze zich
voorstellen.

Logopedie Sineke van Heerde
aanwezig iedere vrijdagochtend

Adam uit groep 7 vertegenwoordigt onze school in het
kinderplatform. Dit is een kinderraad voor de wijk Wipstrik/Dieze.
Bij de eerste vergadering was er een wethouder aanwezig aan wie
kinderen vragen konden stellen.

Directie-oosterenk@ooz.nl
www.oosterenk.nl
facebook.com/obsdeoosterenk

Fysiotherapie, Mirella Storms
iedere woensdag

De Oosterenk gezond!
Samen met de MR willen we graag meer aandacht geven aan gezond eten bij
ons op school. We merken dat ouders steeds meer aandacht hebben voor
gezond eten en bijvoorbeeld hun traktatie bij de verjaardag aanpassen. Dank
daarvoor!
Bij de kleuters zien we dat er veel fruit wordt gegeten in de eerste pauze. In de bovenbouw is dat toch
vaker een koek. Dat kan veel gezonder door vaker fruit/groente te eten.
Vanaf volgende week wordt er weer fruit en groente geleverd bij ons op school. In voorgaande jaren
verdeelden we dit over 5 dagen. We willen dit gaan uitdelen in de ochtendpauze op de lange dagen. We
willen u vragen vanaf donderdag 15 november op de lange dagen geen koek/pauzehapje mee te geven
aan uw kind(eren). Ze krijgen dan een stuk fruit op school. Wanneer uw kind niet zo veel verschillende
fruit/groente lust mag u zelf ook fruit/groente meegeven. Onze ervaring is dat kinderen op school meer
lusten dan thuis.
Het weekschema ziet er voorlopig als volgt uit:
Maandag/dinsdag en donderdag: u hoeft uw kind alleen brood en 2x drinken mee te geven. Wij delen op de
ochtend fruit/groente uit.
Woensdag en vrijdag: u geeft bij voorkeur zelf fruit/groente mee. Eventueel vervangt u dit door een
boterham of gezonde koek.
Voor meer informatie over dit project: https://www.youtube.com/watch?v=Nq0lquhURTA

Nieuw lid in de ouderraad
In de medezeggenschapsraad van onze school zitten 3 ouders en 3
leerkrachten. Je bent lid voor 3 jaar en dan krijgen andere ouders de kans
om deel te nemen. Hiervoor gelden afspraken die wettelijk zijn geregeld in
heel Nederland.
Vorige week hebben we afscheid genomen van Marloes Assink. Zij is
moeder van Zeger en Quinten. We willen haar bedanken voor haar inzet en
ondersteuning de afgelopen 3 jaar in onze MR.
Haar opvolger is ook bekend, dat is Jurjan van Berkum, stiefvader van Bo
en Anouk. Van harte welkom Jurjan, wat fijn dat je onze MR wil komen
versterken!

Muziek
Vanaf aankomende donderdag komt Tietske Folkersma wekelijks 2 muzieklessen
bij ons op school geven. Zij is een opgeleid muziekdocent en specialist in
muziekonderwijs. We zijn hier erg blij mee. Elke groep is 1x in de drie weken aan
de beurt.

.

Playing for Success
Playing for Success is een na- en buitenschools programma voor leerlingen
van groep 6, 7 en 8 die, om sociaal emotionele redenen, niet de prestaties
leveren op school die van hen verwacht wordt. Het programma is aanvullend
op het reguliere onderwijs.
Playing for Success is op een uitdagende en inspirerende plek buiten school:
het Ysseldelta Stadion, de thuisbasis van PEC Zwolle. Het doel is om
kinderen zoveel mogelijk positieve leerervaringen op te laten doen, zodat zij
weer gaan geloven in zichzelf.
Er wordt samengewerkt aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Hierbij
kun je denken aan het interviewen van een speler, een sportfolder maken, leren omgaan met geld. Eigen
talenten worden zeker ingezet en vertrouwen in eigen kunnen wordt opgebouwd.
Playing for Success sluit aan bij de individuele leerbehoefte en -mogelijkheden van een kind.
Het programma duurt 12 weken en is op dinsdag of donderdagmiddag van 14.45 - 18.00 uur en op
woensdagmiddag van 14.00 - 16.15 uur. Het leercentrum wordt begeleid door gekwalificeerde
leerkrachten, studenten van sport & bewegen, zorg & welzijn, pedagogiek. Ook zijn spelers, begeleiders en
andere medewerkers van PEC Zwolle betrokken bij het programma. Wanneer uw kind in groep 6, 7 of 8 zit
en u denkt: 'dat is wat voor mijn kind’! geef dat dan door aan de leerkracht van uw kind.

SIDI 3 afname
In de maand november nemen we, zoals ieder jaar de SIDI 3 test af. Dit doen wij voor alle
leerlingen. Op deze wijze kunnen we hoogbegaafdheid herkennen en gaan erkennen. N.a.v. de opbrengst
van de test zullen we met de ouders van de betreffende leerlingen in gesprek gaan om een plan van
aanpak te maken.
Ter informatie:
Aandacht voor excellente en (hoog)begaafdheid begint met een goede wijze van signalering. Begaafde
kinderen worden lang niet altijd herkend. Bij een oppervlakkige beoordeling wordt bijna de helft van de
(hoog)begaafde kinderen onderschat. Kinderen die niet vroegtijdig worden gesignaleerd, lopen kans
gedemotiveerd te raken, krijgen wellicht problemen met leerstrategieën, of lopen risico’s in de vorm van
onderpresteren.
Het SiDi 3 protocol is een gestructureerd signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van groep 1 t/m
8, waarin de hele procedure in stappen is weergegeven. Het bevat instrumenten om de
ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen en de mate van een hoge begaafdheid in kaart te brengen.
Signalering en diagnostisering
Uitgangspunt is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de signaleringsfase en diagnosefase.
De uitgave is opgebouwd in 3 delen:




Signalering, waarbij naar alle kinderen wordt gekeken.
Diagnose, waarbij het onderzoek bij een beperkte groep wordt voortgezet.
Uitvoering: het plan van aanpak.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marijke van Keulen (Intern Begeleider).

Ondersteuningsteam
Wanneer u als ouder vragen heeft over het opvoeden en opgroeien van uw kind kunt u terecht bij het
ondersteuningsteam van de school. U kunt hiervoor een afspraak maken, dit kan via Marijke van Keulen.
De leerkracht kan ook vragen hebben of problemen signaleren. Deze worden dan besproken binnen het
ondersteuningsteam.
Het ondersteuningsteam is een samenwerking tussen ouders, school, schoolmaatschappelijk werk, de
orthopedagoog van de Oosterenk en de jeugdverpleegkundige.
Het doel hierbij is het kind de best mogelijke ontwikkelingskansen te bieden door vroegtijdig, snel en
adequaat hulp in te zetten. Doordat er verschillende deskundigen aan tafel zitten wordt er vanuit
verschillende vakgebieden meegedacht.
Wanneer een leerkracht zijn of haar zorgen in het ondersteuningsteam wil bespreken geeft de leerkracht dit
aan bij u als ouder en ontvangt u een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Samen kunnen we uw kind de
beste hulp en zorg bieden. De hulp die past bij wat uw kind zelf kan en wat het nodig heeft om te groeien.
Wat is de rol van de orthopedagoog op de Oosterenk?
Aan de Oosterenk is een orthopedagoog verbonden vanuit het samenwerkingsverband (De Stroming). Dit
is Lisanne Koobs.
Bij de invoering van passend onderwijs enkele jaren geleden zijn de rugzakjes verdwenen en kwam er een
orthopedagoog op de school. Lisanne wordt op de hoogte gehouden van en is zo nodig betrokken bij alle
kinderen die extra zorg nodig hebben. Dat kan op ieder gebied zijn. Zo kunnen er vragen zijn over gedrag,
over de leervakken: kan een kind minder goed meekomen of heeft het juist extra uitdaging nodig, over de
motoriek enz.
Lisanne is lid van ons ondersteuningsteam.
Wie zijn de andere leden van ons ondersteuningsteam?
-De intern begeleider van de Oosterenk, Marijke van Keulen, aanwezig op school van dinsdag t/m vrijdag
-Sociaal werker jeugd en gezin, Elsbeth Wind, aanwezig op school op woensdagmorgen vanaf 9.00 uur.
-Jeugdverpleegkundige, Arnica van Est, aanwezig tijdens de bijeenkomsten van het Ondersteuningsteam.

