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10 september 2018

Agenda
18 sept.
19 sept.

Informatiemarkt
Op donderdag 27 september aanstaande organiseren we de
informatiemarkt. Om 17.00 uur staat de koffie/thee klaar. We zullen
deze informatiemarkt met alle leerlingen voorbereiden. Het is de
bedoeling dat u samen met uw eigen kind(eren) komt. Hij/zij zal u
dan vertellen hoe er gewerkt wordt in de groep. De leerkrachten
zijn natuurlijk aanwezig voor aanvullende informatie.
Wij stellen uw aanwezigheid dan ook zeer op prijs!

Nio test gr. 8
OR vergadering
19.30
24 sept.
MR vergadering
19.30
26 sept.
Gastles Unicef
27 sept.
Informatiemarkt
17.00 uur
5 okt
Dag van de leraar
3 t/m 14 okt Kinderboekenweek
12 okt
Unicefloop
12 okt
Voorleeswedstrijd
22 t/m 26 okt Herfstvakantie

Schoolreizen
De afgelopen paar jaar zijn we aan het begin van het schooljaar
met elkaar op schoolreis gegaan. Aankomend jaar gaan we in het
voorjaar op schoolreis. De reden hiervoor is dat we in september
geen goede bestemming konden vinden voor het bedrag dat we
van ouders vragen (maximaal 30 euro). Heel veel parken sluiten
hun deuren al of zijn alleen in het weekend geopend. Wanneer we
de precieze datum geprikt hebben dan geven we die aan u door en
zullen we u vragen dit bedrag aan ons over te maken.

Spreekuur schoolmaatschappelijk
werk, Elsbeth Wind, iedere
woensdag van 8.45-10.30 uur
Logopedie Sineke van Heerde
aanwezig iedere vrijdagochtend

Gebruik Klasbord
Inmiddels hebben alle ouders/verzorgers een code gekregen om in
te loggen op Klasbord. Mocht dat nog niet gelukt zijn, dan horen
we dat graag.
Het kan zijn dat u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s waar
uw kind op staat. Wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht van
uw kind?
Binnenkort zal er een speciaal formulier komen van ons bestuur
waarop u kunt aangeven waar we de foto’s en filmpjes van uw kind
voor mogen gebruiken. We vinden het belangrijk om hier
zorgvuldig mee om te gaan.

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

Vacature MR
Binnenkort ontstaat er een vacature in de MR-oudergeleding. Marloes Assink heeft dit 3 jaar met een
fantastische inzet gedaan. Volgens de regels is het dan zo dat er na 3 jaar plaats gemaakt moet worden
voor een nieuw MR lid. Binnenkort zult u hierover een aparte brief ontvangen.
Heeft u interesse in deze vacature dan kunt u contact opnemen met Ellen van Poorten (moeder van Karlijn
uit groep 6), zij is de voorzitter van de MR. Of een mail sturen aan m.kesseling@ooz.nl.
Op 24 september, om 19.30 uur is de eerste vergadering van dit schooljaar, u kunt dan ook een keertje
aanschuiven om een idee te krijgen van de werkzaamheden.

Nieuwe taalmethode
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe taal-spelling methode in de groepen 3 t/m 8. De methode
heet Staal. We zijn er heel blij mee. Onze vorige methode hebben we een heel aantal jaar gehad. In
tussentijd zijn er natuurlijk heel wat veranderingen geweest. Je ziet dat aan de woorden die gebruikt
worden, maar ook aan de werkvormen. Bij Staal zit ook prachtige software voor op het digibord. Dit zorgt
voor een eenduidige, motiverende uitleg voor alle leerlingen. De software wordt gebruikt voor de instructie.
Verder werken de leerlingen op papier. We kiezen er bewust voor op dit niet op de computer te doen.
In de nieuwe methode starten we met spelling in groep 3. Het spelling gedeelte van Staal behandelt de
onderwerpen die een heel duidelijke instructie nodig hebben en veel herhaling, zoals spelling,
werkwoordspelling, grammatica, ontleden en interpunctie. Voor een filmpje met informatie voor ouders kunt
u kijken op: http//bit.do/Staalouders
De methode is gebaseerd op de spellingsregels van Jose Schraven. Daar zijn de leerlingen en
leerkrachten al mee bekend. We zijn daar ook erg tevreden over.
De rest van taal zal in thema’s aangeboden worden. Dat zal per groep gebeuren. De opdrachten zijn dan
bijvoorbeeld in groep 4/5 voor alle leerlingen hetzelfde, maar de uitwerking zal wel op niveau beoordeeld
worden. Dan beoordelen we leerlingen in groep 5 anders dan in groep 4.
De leerlingen die in groep 4 zitten van juf Mascha krijgen dezelfde thema’s aangeboden als de leerlingen
van groep 4/5. De oefeningen en dictees van spelling worden per leerjaar aangeboden. Het dictee van
groep 4 is dus makkelijker dan van groep 5.
Groep 7 van juf Marion en juf Belinda krijgt andere thema’s aangeboden dan groep 7 van meester John en
meester Thomas. Uiteindelijk komen ze wel op hetzelfde niveau uit. Er is hier al veel ervaring mee op
andere scholen en deze werkwijze bevalt het beste en zorgt voor de beste resultaten.
Afgelopen maandag is er een begeleider van Staal bij ons op school geweest. Hij heeft alle leerkrachten
verteld hoe er gewerkt moet worden met de methode en hoe dit het beste kan in combinatiegroepen.
Er zijn ook veel andere scholen die met deze methode werken en daar hebben we inmiddels ook contact
mee opgenomen, om van hun ervaringen te leren.
Mocht u hier vragen over hebben dan horen we ze graag. Tijdens de informatiemarkt op 27 september kunt
u alle materialen bekijken, maar natuurlijk kunt u op een andere dag na schooltijd ook rustig even binnen
wandelen.

Leerling Volg Systeem (LVS)
Iedere school in Nederland maakt gebruik van een leerlingen Volg Systeem (LVS). Hierin staan de NAWgegevens van alle leerlingen en worden gesprekverslagen opgeslagen.
Voor ons LVS maken wij gebruik van de diensten van Parnassys. Ook u als ouder heeft toegang tot dit
systeem, om uw kind te kunnen volgen of om verkeerde NAW-gegevens te kunnen verbeteren. Dit heet het
Ouderportaal.
Mocht u nog geen wachtwoord hebben voor het ouderportaal, meldt u dit dan even bij de leerkracht van uw
kind. Dan zorgen wij dat u een wachtwoord toegestuurd krijgt van Parnassys. Hiervoor heeft u een werkend
e-mailadres nodig.

Ouderraad (OR)
Op woensdag 19 september heeft de Ouder Raad de eerste bijeenkomst van dit schooljaar. Wil je
meehelpen of meedenken over de activiteiten die op school worden georganiseerd? Dan ben je van harte
welkom.
Twijfel je nog? Kom gerust eens langs. Om 19.30 uur staat de koffie klaar.

UNICEF-LOOP
Op vrijdag 12 oktober is er weer de jaarlijkse UNICEF-LOOP in Park De Wezenlanden waaraan de
leerlingen van groep 3 t/m 8 mee kunnen doen.
Het project waarvoor dit jaar geld wordt ingezameld is “Kinderen op de vlucht”. Op 26 september zullen de
groepen 3 t/m 8 een gastles krijgen over dit project door een vrijwilliger van Unicef.
Vanaf 14 september hangen er bij de deuren van de klassen lijsten waarop de leerlingen zich op kunnen
geven om mee te doen. Dit kan tot 27 september.
Nadere informatie volgt via de mail die alle ouders op 14 september ontvangen.

Peutergym
Elke dinsdagochtend is er in ons speellokaal gym voor peuters tussen 2 en 4 jaar. Deze lessen worden
gegeven door juf Marja Houtzeel van Sportservice tussen 9.15 uur en 10.00 uur. Aanmelden kan via de
website van Sportservice: http://sportservicezwolle.nl/agenda/event/10095/2018/09/11

Ouderavond 25 september voor de groepen 1/2/3

Op dinsdag 25 september om 20.00 uur geeft Carla Dusseljee een ouderavond op De Oosterenk met als
thema: Groepsprocessen: Hoe kan ik mijn kind helpen om een fijn plek in de groep de groep te
houden/krijgen?
Tijdens haar werk als coach, maar ook zelf als ouder, ervaart ze dat het voor ouders lastig is om goed te
begrijpen/interpreteren wat er op school gebeurt. Om deze reden geef ze voorlichting over de sociale en
emotionele ontwikkeling van kinderen en hoe ouders en leerkrachten elkaar kunnen ondersteunen in dit
proces.
Deze avond zal ingaan op de ontwikkeling van het jongere kind (3 t/m 6 jaar). Ook de ouders van Doomijn
kinderdagverblijf en peuterspeelzaal zullen worden uitgenodigd.
Dit doet ze door kennis over het sociaal emotionele ontwikkeling en groepsvorming te delen met ouders. Zo
kunnen school en ouders samen een vorm van autoriteit uitstralen, waarin het kind zich optimaal kan
ontwikkelen.
Voor informatie kijk op www.carladusseljeekindercoach.nl
of mail naar info@carladusseljee.nl of bel 06-14942782
Voor deze avond willen we u vragen zich op te geven door een berichtje aan Manon Kesseling
(directie-oosterenk@ooz.nl)

Kleurwedstrijd
Alle leerlingen krijgen woensdag een kleurplaat mee. Deze kan zaterdag 15 september ingeleverd worden
bij KindermeZZo, dokter van Thienenweg 1a in Zwolle. Op deze dag wordt het nazorgcentrum geopend
door minister Arie Slob om 14.00 uur. Er zijn die midddag clowns, acrobaten, een klimrots, pannakooi en
nog veel meer.
KindermeZZo is een nazorgcentrum voor kinderen die opgroeien in een gezin waar de ziekte kanker speelt.
Kinderen die kanker van heel dichtbij meemaken kunnen bij KindermeZZo terecht met hun verhaal en
meedoen met allerlei activiteiten om gewoon kind te kunnen zijn.

