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Met de hele school hebben we het eerste thema geopend. Het
thema is: ik ben mezelf!
Onder begeleiding van het lied zijn we samen naar buiten gelopen.
Op het plein gaven alle leerkrachten elkaar om de beurt een
compliment. Door complimenten van anderen leer je jezelf immers
nog beter kennen.
Met dit thema wordt er in elke groep verder gewerkt. Door middel
van groepsgesprekken, oefeningen, spelletjes en
knutselopdrachten.

Spreekuur schoolmaatschappelijk
werk, Elsbeth Wind, elke
woensdag 8.45-10.30
Logopedie Sineke van Heerde
aanwezig iedere vrijdagochtend
Fysiotherapie Fysioplus
iedere woensdag
Directie-oosterenk@ooz.nl
www.oosterenk.nl
facebook.com/obsdeoosterenk

Ouderavond
Woensdagavond 7 november begroeten we graag alle ouders/verzorgers op school. Vanaf 19.30 uur staat
de koffie/thee klaar. De ouderraad, de MR en het team van De Oosterenk zal kort toelichten waar we mee
aan het werk zijn.
Daarna willen we graag in kleine groepjes met elkaar in gesprek over de wensen en verwachtingen van u
over het beleid van de school. In 2019 maken we namelijk een nieuw schoolplan en daarvoor willen we
graag uw mening horen.
WELKOM!

Samenwerking met Doomijn.
Vorig schooljaar hebben we met de medewerkers van
Doomijn afgesproken dat we meer met elkaar gaan
samenwerken.
We werken samen met de peuterspeelzaal(PSZ) aan de
Jacob Catsstraat, het kinderdagverblijf (KDV) aan de Herenweg en
de mensen van de buitenschoolse opvang (BSO) in ons eigen
gebouw. Regelmatig komen we met een aantal medewerkers samen
om met elkaar te werken aan een doorgaande lijn. En aan een betere
samenwerking.
Vorige week hebben leerlingen van groep 6/7 voorgelezen voor de
peuters bij het KDV en de PSZ. En zijn de peuters bij ons op bezoek
geweest. Ze hebben samen met de kleuters een activiteit op het plein
gedaan. We zijn hier heel enthousiast over.

Klasbord.
Elke groep is inmiddels te vinden op Klasbord. De code is te verkrijgen bij de leerkrachten. Wilt u ervoor
zorgen dat u hier regelmatig op kijkt? Er staat belangrijke informatie op voor alle ouders/verzorgers.

Emailadressen en telefoonnummers
Wanneer er wat verandert in uw adres, telefoonnummer of emailadres geeft u dat dan aan ons door?
D.m.v. een briefje aan de leerkracht of een mail aan: m.kesseling@ooz.nl

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is weer gestart. Zoals gebruikelijk heeft elke groep nieuwe boeken gekregen.
Om de week goed te starten hebben we een speurtocht met elkaar gedaan. Het thema is Vriendschap.
Oudere en jongere leerlingen deden samen de speurtocht. Iedereen hielp elkaar en er was veel plezier.

Een vast onderdeel van de Kinderboekenweek is de Voorleeswedstrijd. De finale hiervan is op 12 oktober.
Voorrondes vinden in de groepen plaats. Van de groepen 5 t/m 8 doet per groep één leerling aan de finale
mee. Veel leerlingen vinden het leuk de school te laten horen, hoe goed ze kunnen voorlezen. Door deze
wedstrijd krijgen de leerlingen veel kennis over boeken, leren ze elkaar te respecteren en complimenten en
tips te geven. Uiteindelijk zal de winnaar van de school gaan meedoen aan de Zwolse voorleeswedstrijd.

Unicefloop
Op vrijdag 12 oktober wordt de jaarlijkse Unicefloop gehouden in Park de Weezenlanden. De loop is van
16.00 tot 16.30 uur. Komt u de kinderen die meedoen ook aanmoedigen? De deelnemers kunnen zich
vanaf 15.30 uur melden.
Dit jaar is het thema van de Unicefloop: Kinderen op de vlucht. De leerlingen hebben daar inmiddels een
gastles over gehad en er is een mail met informatie naar ouders verstuurd.

Gezonde traktaties
Bij een verjaardag hoort natuurlijk een traktatie. Iedereen die jarig is trakteert, maar bij elkaar is dat wel
veel lekkers wat er in de klas voorbijkomt in een schooljaar. We willen u vragen daar rekening mee te
houden. Dit kan heel eenvoudig door de traktatie bijvoorbeeld klein te houden. Wanneer een traktatie te
groot is zullen we een gedeelte mee naar huis geven, zodat het thuis op een ander moment opgegeten kan
worden.
Vanaf 12 november zal er ook weer fruit en groente uitgedeeld worden in de klassen i.v.m. het gezond eten
project. In de MR zullen we het onderwerp gezond eten ook bespreken en eventueel ons beleid
aanpassen. We houden u hiervan op de hoogte.

Informatiemarkt
Op donderdag 27 september was de informatiemarkt
bij ons op school. Leerlingen lieten enthousiast hun
klas zien aan de ouders. Fijn dat er zoveel
ouders/verzorgers zijn geweest!

Ouderbijdrage
Voor de bekostiging van alle activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en het paasontbijt vragen wij
een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 25 euro per kind. Dit bedrag wordt vastgesteld door de ouderraad. Er
is een ouder aangesteld als penningmeester. In het voorjaar krijgt u een verzoek om dit bedrag te betalen,
maar sommige ouders vinden het fijn dit nu al te doen. Dat kan natuurlijk ook. Het rekeningnummer is:
NL48RABO 0170 7512 01 t.n.v. Stichting beheer oudergelden OBS De Oosterenk, te Zwolle, onder
vermelding van: ouderbijdrage, naam van uw kind(eren) en groep(en).

