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Enquêtes
Op korte termijn zullen op alle scholen van Arcade – dus ook onze school - diverse enquêtes uitgezet worden
(ouders, leerlingen en personeel). Op deze wijze willen we in kaart brengen hoe de school, het onderwijs, de
communicatie etc. wordt ervaren door een ieder die onderdeel uitmaakt van de school.
De vragenlijsten zijn digitaal. Om deze in te kunnen vullen ontvangt u t.z.t. inlogcodes. De kinderen krijgen op
school de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. Dit geldt voor kinderen vanaf groep 6.
Wij vragen hiervoor uw medewerking, zodat we een duidelijk en eerlijk beeld krijgen van wat er leeft en speelt.

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 opbrengst van de flessenactie van TOP2000 café in Dedemsvaart gaat dit jaar naar DUCHENNE HEROES.
Duchenne is een spierziekte waarbij de spieren worden afgebroken en deze patiënten overlijden gemiddeld op 35
jarige leeftijd. Doordat er maar een paar honderd patiënten zijn gaat er te weinig geld naar onderzoeken toe
vanuit de overheid. Er wordt in december door de organisatie een rolcontainer in school geplaatst om lege
flessen te verzamelen. Halen wij als school het meeste statiegeld op dan winnen we een filmvoorstelling (er wordt
rekening gehouden met het aantal leerlingen per school). Als school willen we deze actie graag ondersteunen.
Dus zoveel mogelijk lege flessen in de rolcontainer graag!
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Data contactavonden
De ontwikkelgesprekken met u als ouders en verzorgers stonden gepland in de week van 19 november. Deze zijn
verschoven naar de week daarop: op maandag 26 november en op donderdag 29 november. Donderdag 29
november in het broertjes en- zusjesavond. Een uitnodiging voor deze gesprekken volgt via de leerkracht.
Ook de contactavonden voor de rest van het schooljaar om de ontwikkeling van de kinderen te bespreken zijn ook
bekend:
Maandag 4 maart (broertjes en zusjes) groep 1 t/m 7
Donderdag 7 maart (rest) groep 1 t/m 7
Dinsdag 25 juni (groep 1 t/m 7 facultatief)
Noteer deze vast in uw agenda.

Kerstviering
Deze zal plaatvinden op donderdag 20 december. Het verschil met voorgaande jaren is dat de kinderen gewoon
volgens rooster naar school gaan die dag en dus ’s middags niet vrij hebben. De volgende dag om 12.00 hebben de
kinderen vrij en begint de kerstvakantie.

Jeugdsportmonitor
In de gemeente Hardenberg wordt dit jaar weer de jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een
onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl on de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn zowel voor de
gemeente als voor de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid
en het schoolgezondheidsbeleid. Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek. In de bijlage
van deze Nieuwsbrief treft u een link aan voor het invullen van de vragenlijst.

Kanjerregels
De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen:
Week 46: Niet zoveel op elkaar letten (Door alleen maar op een ander te letten, kun je zelf geen stap meer
verzetten)
Week 47: Iedereen hoort erbij (Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn, Hoe mee zielen, des te meer gein)
Week 48: Let op je taalgebruik (Gewoon praten is OK, maar schreeuwen of grove taal > NEE!
Week 49: Lopen in school en op het plein (Het is heel erg fijn dat iedereen rustig loopt in de school en op het
plein)

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
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.
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Namens het hele team wens ik u een fijn weekend!
Lútsen Renema

Agenda
November:
Maandag 26: contactavond/ontwikkelgesprek groep 1 t/m 7 (broertjes en zusjesavond)
Donderdag 29: contactavond/ontwikkelgesprek groep 1 t/m 7 (rest)

December:
Woensdag 5: Sinterklaasviering
Donderdag 13: MR vergadering
Donderdag 20: kerstviering
Vrijdag 21: alle kinderen om 12.00 vrij
Volledige agenda op www.obsdeeiber.nl of de jaarkalender.

Bijlage
JEUGDSPORTMONITOR 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Hardenberg de
Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de
jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden
gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een
betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer
10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde basisschool
zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de
vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 9
december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.
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Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018deEiber

Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren van Sportservice
Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).

Sinterklaas knutselmiddag in MFC De Baron.
Zaterdag 24 november is er weer een Sinterklaas knutselmiddag in MFC De Baron van 13:30 tot 15:30. De
knutselmiddag is voor kinderen van de basisschool. Tijdens de knutselmiddag gaan de kinderen aan de slag met
een creatieve knutselactiviteit. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht.
De knutselmiddag wordt georganiseerd door het kinderwerk van De Stuw is samenwerking met MFC De Baron.
Aanmelden kan per telefoon via 06-40294524, via mail naar maroesjka03@gmail.com of door langs te komen bij
De Stuw in MFC De Baron. Bij het aanmelden graag de naam, leeftijd plus telnr. vermelden. Sluitingsdatum voor
aanmelden is vrijdag 16 november. MFC De Baron bevindt zich aan de Julianastraat 54 in Dedemsvaart. Vol=Vol
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