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Nieuwsbrief
Dit is de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar. Informatie die groepspecifiek is ontvangt u via de leerkracht.

Scholengroep Avereest
Onze scholengroep bestaat sinds vorig schooljaar uit vier basisscholen; ods Prinses Margriet (PMS) in Balkbrug,
obs Oud Avereest (OA) in Oud Avereest, obs De Eiber en obs ’t Kompas in Dedemsvaart.
Verdeeld over de vier locaties gaan er ongeveer 370 kinderen naar school en werken er 40 collega’s.
Sinds januari 2019 heeft onze scholengroep een managementteam bestaande uit 3 personen; Ilse ter Horst
(directeur), Gretha Vleems (directeur) en Monique Finke (locatiecoördinator). Ilse en Gretha zijn werkzaam op
alle locaties en Monique haar taken beperken zich tot ods Prinses Margriet. Ondanks dat Gretha en Ilse op alle 4
scholen werkzaam zijn hebben zij de verantwoordelijkheid voor de scholen verdeeld. Ilse ter Horst is
eindverantwoordelijke voor obs De Eiber en obs Oud Avereest, Gretha Vleems voor de andere twee scholen. De
eindverantwoordelijke is aanspreekpunt voor de MR, doet kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders,
beantwoordt de mail etc. Daarnaast beschikt onze scholengroep twee dagen over een administratieve kracht;
Cobie Meiringh.
Aanwezigheid
Als directie van meerdere scholen hebben we een aanwezigheidsrooster gemaakt. Echter, in de praktijk blijkt dat
hier regelmatig wijzigingen in optreden in verband met afspraken e.d. Toch hieronder het schema met daarbij de
opmerking dat u altijd een mail kunt sturen mocht er niemand aanwezig zijn. De leerkracht van uw kind is uw
eerste aanspreekpunt.
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Arcade bestaat 10 jaar
Onderwijsstichting Arcade ontstond in 2009 uit een fusie tussen het toenmalige Coevonder (openbaar onderwijs
gemeente Coevorden) en OPO Hardenberg. Arcade bestaat dus tien jaar en daarom kregen de kinderen afgelopen
maandag een mooie mok en was er voor het team een heerlijke taart.
Onderwijsstichting Arcade verzorgt het openbaar onderwijs op 28 basisscholen in de gemeenten Hardenberg en
Coevorden.

Cito
Ieder schooljaar in januari is het de periode om Cito-toetsen af te nemen. Dat doen we uiteraard ook dit
schooljaar weer. We noemen dit de Midden-toetsen (halverwege het schooljaar). In groep 3 t/m 8 nemen we
vanaf de week van 21 januari de toetsen af, zoveel mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag.
In tegenstelling tot andere jaren hebben we besloten geen Cito-toetsen meer af te nemen in de groepen 1 en 2.
De ontwikkeling van kleuters verloopt altijd met sprongen (nog niet geleidelijk) en daarmee is een kleutertoets
écht een momentopname. Daarnaast zijn wij van mening dat het afnemen van een toets op papier helemaal niet
past bij de kleuterontwikkeling. We hebben een observatie- en registratiesysteem waarmee we de ontwikkeling
van ieder individueel kind goed kunnen volgen. Indien nodig (bijv. bij twijfel over de ontwikkeling op een bepaald
gebied) kunnen we er in individuele gevallen voor kiezen om toch een Cito-toets af te nemen.
We blijven wel, net als andere jaren, het protocol leesproblemen afnemen. Deze wordt 1 op 1 afgenomen bij alle
kinderen en is een signaleringstoets. Dit doen we om een beeld te krijgen of de voorwaarden voor het leren lezen
in voldoende mate aanwezig zijn. Mochten hier bijzonderheden uitkomen, dan kunnen we daar tijdens de
kleuterperiode al goed op inspelen.

Inval en vervangersproblematiek
In de media is er al veel over gezegd en geschreven: een groot te kort aan kwalitatief goede invallers. Wij doen er
alles aan om, ook binnen ons bestuur, dergelijke vacatures zorgvuldig in te vullen, maar we moeten wel roeien
met de riemen die we hebben.
Om ons heen horen we dat er met grote regelmaat groepen thuis moeten blijven, omdat er geen invaller is.
Gelukkig hebben wij dat dit schooljaar nog niet hoeven doen. Wel houden wij ons hart vast voor de periode
waarin de griepgolf meestal plaatsvindt. Het kan voorkomen dat wij door overmacht ook een groep thuis moeten
laten blijven. Wij zullen altijd proberen u hierover tijdig te informeren, maar wanneer een leerkracht zich ‘s
morgens ziek meldt, lukt dat niet. We hopen op uw begrip mocht een dergelijke situatie zich voor gaan doen.

Flessenactie
De flessenactie was weer een groot succes! Er is een bedrag van maar liefst € 200,= binnengehaald.
Team TOP2000 café Dedemsvaart bedankt iedereen voor deze mooie inspanning van de kinderen.

Kanjerregels
De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen:
Week 2: Van elkaars spullen afblijven: Leen je wat van mij, dat vind ik goed maar ik vind wel dat je het vragen
moet.
Week 3: Iedereen hoort erbij: Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn. Hoe mee zielen, des te meer gein.
Week 4: Let op je taalgebruik: gewoon praten is OK, maar schreeuwen of grove taal > NEE!
Week 5: Naar elkaar luisteren: wil iemand jou iets zeggen, luister er dan naar. Gaat het je vervelen, zeg hat dan
tegen hem of haar.

Aanmelden leerlingen
Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen nu en 1 oktober 2019 4 jaar worden binnenkort aan te
melden. Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben om goede prognoses voor de volgende jaren
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te maken. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan buren, vrienden, familieleden, die
overwegen hun kind bij ons op school aan te melden. Uiteraard kan er op school altijd een afspraak gemaakt
worden voor een persoonlijk gesprek en / of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken.

De GMR zoekt nieuwe leden
Lijkt het je leuk om mee te denken over de toekomst van Arcade en het openbaar onderwijs in onze regio? Word
dan lid van de GMR!
De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) binnen Arcade houdt zich bezig met bovenschoolse
zaken.
Dat zijn zaken die voor alle scholen samen van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over
bijvoorbeeld samenwerking met andere scholen, onderwijs en over hoe de financiële middelen worden besteed.
Wegens vertrek van 3 ouders aan het einde van het schooljaar en nog 1 openstaande vacature zijn we dringend
op zoek naar 4 nieuwe GMR leden voor de oudergeleding.
Meer informatie over de vacature kun je vinden op de site van Arcade kopje GMR
(http://www.onderwijsstichtingarcade.nl)

Namens het hele team wens ik u een fijn weekend!

Ilse ter Horst

Agenda
AGENDA JANUARI
18
meester Frans jarig
23
start Nationale Voorleesdagen
Vanaf de week van 21 januari starten we met het afnemen van Cito-toetsen. Dit doen we op dinsdag,
woensdag en donderdag.
AGENDA FEBRUARI
11
MR-vergadering
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 februari 2019
Volledige agenda op www.obsdeeiber.nl
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VACATURES GMR
ARCADE
De GMR van Onderwijsstichting Arcade houdt zich bezig met
bovenschoolse zaken. Dit zijn zaken die voor alle scholen van belang zijn!
De GMR bestaat uit 5 personeelsleden en 5 ouders. Wegens vertrek van
leden aan het einde van het schooljaar en nog 1 openstaande vacature
zijn we op zoek naar:

4 OUDERL EDEN
Lijkt het je leuk om mee te denken over de ontwikkeling van het
onderwijs? Reageer dan direct.
Kijk voor meer informatie over het werk van de GMR en vacature op
http://www.onderwijsstichtingarcade.nl/ of mail naar
gmr@onderwijsstichtingarcade.nl
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