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Jaarlijkse lenteactie gaat in maart weer van start!
Na het succes van de vorig jaren, organiseren we ook dit jaar weer een
lenteactie. De leden van de sponsorcommissie zijn al weer aan de slag met de
voorbereidingen. Op donderdag 28 maart krijgen de kinderen de bestellijsten
mee en informatie over hoe ze moeten verkopen. De winst komt uiteraard weer
ten goede aan de kinderen. Dit jaar willen we de opbrengst o.a. besteden aan
(buiten)speelmaterialen, de Klasse!kas en betere richtmicrofoons voor de
maandsluitingen en de musical.
De sponsorcommissie bestaat uit Lenie de Koning, Mathilde Oldenbanning
(oudergeleding), Corine Kuper en Henk Wielens (personeel).
Samenvatting tevredenheidsonderzoek
Leerlingen
De vragenlijst is ingevuld door 54 leerlingen. Van deze leerlingen zitten er 11 in groep 6, 24 in groep 7 en 19
in groep 8. Dit komt neer op een response van 100%.
Als we de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek kijken, dan mogen we concluderen dat het
grootste gedeelte van de kinderen vindt dat ze veel leren op school. Ook heeft het merendeel van de
kinderen vriendjes en vriendinnetjes op school.
Regels blijken voor de kinderen duidelijk te zijn. Het schoolgebouw ziet er zowel van binnen als van buiten
voor de kinderen goed uit. Ook de inrichting van de lokalen wordt als positief ervaren. De meerderheid van
de kinderen vindt het schoolplein leuk.
Het merendeel van de kinderen geeft aan dat juf of meester helpt als ze dat nodig hebben, dat juf of
meester het ziet als ze hun best doen en kinderen weten zelf ook waar ze goed in zijn.
Een meerderheid van de kinderen geeft aan zich wel eens te vervelen. Hier zullen wij de komende tijd extra
aandacht aan geven. We zullen proberen te achterhalen wanneer kinderen voelen dat zij zich vervelen. Wij
zijn er van overtuigd dat we hier met elkaar uit gaan komen.
Ouders
De vragenlijst is ingevuld door 41 ouders, de response komt hiermee op 40,2%.
Als we de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek bekijken dan mogen we concluderen dat het
grootste gedeelte van de ouders de 10-minuten-gesprekken bezoekt en tevreden is over de vorderingen die
het kind maakt. Ouders geven aan het dat hun kind zich thuis voelt op school. En ouders weten waar zij
terecht kunnen als ze willen helpen op school en vinden de informatie vanuit school duidelijk genoeg en ook
voldoende. Er wordt met enthousiasme over de school gepraat, zowel door ouders als door hun kinderen.
Ouders zijn tevreden over het bijbrengen van normen en waarden. Een enkeling zou meer aandacht willen
voor vreemde talen, techniek en wetenschap en 21ste eeuwse vaardigheden.
Nieuwe leerlingen
Gedurende het schooljaar hebben wij een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.
We wensen de kinderen en hun ouder(s) heel veel plezier op onze school!
Vanwege de wet op de privacy noemen wij geen namen van de kinderen.
Stagiaires
Onze stagiaires Kay-lee en Jorn zijn gestart met het tweede gedeelte van hun stage. Voor Kay-lee is dit in
groep 5/6 en Jorn is in groep 7 gebleven.
In groep 4 is Richard iedere maandag. Hij maakt een overstap vanuit het bedrijfsleven en is gestart met de
lerarenopleiding. We wensen alle studenten een fijne tijd op onze school.
Juf Erica is binnen onze scholengroep aangesteld om, daar waar nodig, leerkrachten extra te ondersteunen.

Oproep versterking kriebelteam
Het kriebelteam bekijkt de haren van de kinderen na de vakanties in de hoop géén onaangename beestjes,
luizen, aan te treffen. Dit team wordt echter kleiner en zoals vaker geldt, geldt ook hier: vele handen maken
licht werk! Dus, wilt u dit team komen helpen? Graag aanmelden bij juf Ageeth, athemme@obsdewoert.nl.
Oproep versterking wasgroep
Op onze school doet een groepje ouders de was van school. Het is de bedoeling dat dit 1x per week wordt
gedaan. Er wordt met een rooster gewerkt. Zo ben je een paar weken aan de beurt en dan lange tijd niet.
Wasmiddel kan worden vergoed. Is er iemand die de groep wil versterken? Opgave kan via ckuper@sgowsa.nl.
Ouderpanel
Na de vorige nieuwsbrief zijn een aantal ouders gevraagd deel te nemen aan het ouderpanel. Hier is gehoor
aan gegeven en donderdag 21 maart zal het ouderpanel plaatsvinden. We starten om 19:30 uur.
Kosteloos materiaal
Er is de afgelopen weken flink wat kosteloos materiaal binnengekomen en alles is weer mooi aangevuld.
Momenteel hebben we eerst voldoende. Hartelijk dank voor het verzamelen. We zijn erg blij met de spullen.
Als we weer door de voorraad heen zijn, doen we weer een oproep in de nieuwsbrief.
Excursie groep 8, thema “De Middeleeuwen”
Vrijdag 1 maart zijn wij (groep 8) naar het Kasteel van Coevorden geweest. We hebben er een rondleiding
gehad van Lambert Hans en veel over het kasteel en het leven in die tijd geleerd. De bezichiging ging
helemaal van de kelder tot aan de graanzolder! We kregen informatie over de verschillende kamers van het
kasteel. Het kasteel is meerdere keren gerenoveerd, dus niet alles is even oud. De grote kanonnen stonden
nog buiten. Het touw dat aan het dak hing was vroeger geen galg, zoals wij dachten. Het was een takel om
zware emmers naar boven te krijgen. Die emmers waren meestal gevuld met graan en andere soorten
voedsel. Op de zolder zaten kleine uilengaten; die waren er om er voor te zorgen dat er geen muizen
zouden komen. Een kat was te duur, die moest je verzorgen, maar een uil zorgde voor zijn eigen eten, dus
eigenlijk een win-win situatie. Om het kasteel is de 30 meter brede gracht een beetje opgevuld en staan er
nu rondom huizen. In het kasteel waren er torens die werden gebruikt als gevangenis. Als je gevangen werd
genomen dan werd je daar in gestopt, totdat ze je vermoorden of vrij lieten. Op het marktplein zagen we
waar de galg heeft gestaan. Je kan er 3 mensen aan ophangen, brrr… Groetjes, Patrick
In het museum keken we vervolgens naar een film over het ontstaan van Coevorden. Daarna gingen we in
tweetallen door het Stedelijk Museum en maakten we een leuke speurtocht.
We hebben deze dag ook wat geleerd over de Slag bij Ane. De Slag bij Ane werd veroorzaakt door een ruzie
tussen bisschop Otto ll van Utrecht en Rudolf ll van Coevorden. De Slag bij Ane vond plaats op 28 juli 1227
op een hete zomerdag. De beide troepen gingen vechten. Ze hadden allebei hun eigen troepen mee:
bisschop Otto ll van Utrecht had een leger van goed getrainde ridders mee en Rudolf ll van Coevorden had
niets beters dan een groepje boeren. Ze kwamen elkaar tegen bij een moeras. De ridders liepen er over,
maar door hun zware harnassen zakten ze weg en wonnen de boeren! Natuurlijk vond Otto II het niet leuk
dat ze verloren hadden van een stelletje boeren. De opvolger van bisschop Otto ll van Utrecht nam later nog
wraak. Er is nog altijd een monument in Ane te zien, dit als herinnering aan de Slag van toen.
Groetjes, Imme
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SchoolApp
De SchoolApp wordt steeds meer gebruikt voor oproepjes, voor het plaatsen van nieuwsberichten in de
groep en voor het delen van foto’s. Het wordt gewaardeerd wanneer u de SchoolApp ook gebruikt. Mocht
het installeren niet lukken en wilt u hier hulp bij, laat het weten aan Corine via ckuper@sg-owsa.nl. Soms
lukt dit zelfs op afstand via de mail of telefoon.
Laatste nieuws
Het laatste nieuws kunt u altijd op onze website en in de SchoolApp vinden.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 4 april 2019.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website
Vrijdag 15 maart zijn alle leerlingen vrij. De school is gesloten.
Zaterdag 16 maart Schoolhandbal
Donderdag 21 maart Drents Voorlezen in alle groepen
Dinsdag 26 maart Informatieavond Excelsior voor de ouders en kinderen van het schoolorkest

