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Nieuws vanuit de directie!
Andere Schooltijden
Vorige week is in het team gesproken over Andere Schooltijden, dinsdagavond is dit punt in de MR aan bod
gekomen. Binnenkort zullen de ouders via de mail op de hoogte worden gebracht van het besluit.
Wat betreft de TSO hebben we nog steeds uw hulp nodig. Kinderwereld helpt ons nog en heeft inmiddels
toegezegd dit ook wel te willen blijven doen, maar niet volledig. Het zal dus met hulp van ouders moeten
worden aangevuld. Hier staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Mocht u belangstelling hebben, dan
kunt u dit kenbaar maken bij de groepsleerkracht(en) of via ckuper@sg-owsa.nl.
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 mogen wij geen namen van kinderen noemen en om deze reden plaatsen wij
ook geen foto’s in de nieuwsbrief.
Sinterkaas
Woensdag 5 december brengt Sinterklaas een bezoekje aan onze school. We verwachten de kinderen op de
gebruikelijke tijd op school. Ouders zijn buiten op het plein, aan de kant van de parkeerplaats, van harte
welkom om te komen kijken naar de aankomst van Sinterklaas.
De parkeerplaats wordt deze ochtend gedeeltelijk afgezet. Parkeren kan o.a. bij de sporthal.
Kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee, maar daarnaast worden ze ook getrakteerd op wat lekkers.
De kleuters mogen eerst in de klas worden gebracht en zullen daarna onder begeleiding van de leerkrachten
naar buiten komen.
Alle kinderen zijn om 12:30 uur vrij. We vragen de kinderen een extra tas mee te nemen deze dag.
Fietscontrole
Afgelopen week is de fietscontrole weer geweest. Gelukkig zijn de meeste fietsen goedgekeurd. Een enkele
fiets verdient extra aandacht. Uw kind heeft een papiertje meegekregen waarop staat wat verbeterd kan
worden. In veel gevallen ging dit om reflectie en loszittende handvaten. We hopen dat u de fiets van uw
kind nog in orde wilt maken, zodat iedereen veilig over straat gaat.
Wij bedanken de vrijwilligers van VVN voor hun inzet deze ochtend.
Kinderraad
Inmiddels hebben de eerste 2 vergaderingen van de kinderraad alweer plaatsgevonden. We brengen u
graag op de hoogte van wat de kinderraad zoal doet en bespreekt.
In alle groepen worden jaarlijks in het begin van het jaar ‘verkiezingen’ gehouden. Aan de hand van een
loting wordt er tenslotte bepaald wie er daadwerkelijk zitting in de kinderraad gaat nemen. Per klas wordt 1
kind geloot voor de kinderraad.





De leerling uit groep 8 vervult de rol van de voorzitter en de leerling van groep 7 die van
secretaris/notulant.
Bij elke vergadering is een begeleidende leerkracht aanwezig.
De leden van de kinderraad lichten de besluiten van de kinderraad toe in hun eigen klas tijdens de
klassenvergadering.
Punten die tijdens klassenvergaderingen naar voren komen kunnen ook in de kinderraad ter tafel
worden gebracht (mits het op schoolniveau is).

Waarom een kinderraad?
 De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.
 Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt
en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
 Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 Bevorderen van actief burgerschap.
Waarover kan de kinderraad vergaderen?
Het is het leukst als de kinderen zelf met ideeën komen over mogelijke onderwerpen.
Mochten zij ideeën nodig hebben, dan kan gedacht worden aan:
 De kinderraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 Leden van de kinderraad komen zelf met ideeën.
 Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 Vieringen

Nieuws vanuit de groepen
Groep 7
In groep 7 zijn we de afgelopen weken in het thema ‘Kunst’ gedoken. Hierbij hebben we allerlei kanten van
dit onderwerp bekeken, beluisterd en uitgevoerd. Onder andere fotografie, beeldhouwkunst, muziek, dans,
film en theater kwamen al aan de orde. In de laatste week gaan we aan de slag met het onderdeel
schilderkunst.

Laatste nieuws
Het laatste nieuws kunt u altijd op onze website en in de SchoolApp vinden.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 20 december.
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website

