Op een na Laatste NIEUWSBRIEF 2018
Belangrijke data:
Woensdag 4 juli
Dinsdag 10 juli
Woensdag 11 t/m vrijdag 13 juli
Dinsdag 17 juli
Vrijdag 20 juli

29 06 ‘18
Kennismaking groep 8 op VO
Groep 3 t/m 8 rapport mee
Schoolkamp groep 7/8
Werkmiddag, alle leerlingen vrij van school
Feestmorgen, boerenfeest op het plein
12.00 uur start zomervakantie

Afscheid nieuwsbrief
Voor u ziet u (hoogstwaarschijnlijk) de een na laatste nieuwsbrief van obs Oostenbrink! Ook wij gaan met de tijd
mee en dat betekent dat eerst de stap van papieren brief naar een gemailde brief werd gemaakt. Nu is de tijd
aangebroken om van mailverkeer over te stappen naar een app… en dat is Parro. De uitnodigingen hiervoor zijn
naar alle ouders/verzorgers verstuurd. Gelukkig heeft 98% zich al
aangemeld. Nu op naar de laatste 2%. Briefjes blijven nog wel eens in de
tas hangen, waaien weg of verdwijnen op mysterieuze wijze. Deze info
kunnen we nu via Parro verspreiden. Via de app kunnen we u snel op de
hoogte houden van bijvoorbeeld uitstapjes, vragen om hulp, maar ook
bijvoorbeeld leuke foto’s van uw kind (eren).De gegevens die u aan ons
verstrekt heeft voor het ontvangen van de nieuwsbrief zullen verwijderd
worden uit ons bestand.
Bedankt voor het trouw lezen van de nieuwsbrief, en dan roepen we nu: Tot ziens,
tot Parro!
Vanuit de MR:
Beste ouders,
Afgelopen donderdag 31 mei heeft de MR een succesvolle informatieavond over mogelijke nieuwe schooltijden
georganiseerd. Meer dan 40 ouders en leerkrachten namen deel aan deze informatiesessie, waarbij duidelijk
naar voren kwam dat er vele invalshoeken zijn als het gaat om de voor- en nadelen van de verschillende
modellen, maar ook dat de benaming van de modellen niet altijd even duidelijk is geweest. Veel ouders hadden
bij aanvang van de avond een voorkeur voor het continurooster, maar bleken na de uitleg over de bijbehorende
schooltijden eigenlijk het '5 gelijke dagen model' te bedoelen. Na een interactieve sessie, waarbij ouders en
leerkrachten in groepjes de verschillende modellen hebben doorgelicht, hebben we een nieuwe enquête
gehouden onder de ouders om te kijken waar de voorkeur naar uit gaat.
Opvallend was dat met name het 'Continurooster', dat bij de 1e enquête nog veel naar voren kwam als voorkeur,
nu de minste stemmen kreeg. Bij de nieuwe enquête was er een kleine meerderheid voor het '5 gelijke dagen
model' en een kleinere groep voor het behoud van de huidige schooltijden. Als we dan kijken naar de 2e
voorkeur die was opgegeven, dan zagen we dat hier het '5 gelijke dagen' model ook als meeste werd gekozen. Op
basis van deze uitslag, het feit dat het lijkt dat het Mozaïek een keuze heeft gemaakt en omdat de leerkrachten
het '5 gelijke dagen model' als voorkeur hebben aangegeven, heeft de deel-MR van de school als advies gegeven
om te onderzoeken óf, hoe en wanneer een dergelijk model kan worden ingevoerd op onze school. Er zijn
namelijk een aantal variabelen die goed moeten worden bekeken, met name als het gaat om de aanstellingen
van de leerkrachten en hoe om te gaan met de verandering van het overblijven tussen de middag
Een mogelijke wijziging in de schooltijden zal sowieso niet worden doorgevoerd bij aanvang van het komend
schooljaar; verdere informatie over de mogelijk veranderende schooltijden krijgt u via Parro.
Met vriendelijke groet, namens de deel-MR,
Lars van der Las

Schoolreizen
De schoolreizen van groep 1 t/m groep 6 zijn inmiddels achter de rug. In de onderstaande stukken hebben
hulpmoeders hun avonturen beschreven, veel leesplezier!

Schoolreis groep 1 en 2
Maandag 18 juni, eindelijk gaan groep 1 en 2 op schoolreis.
Om half 10 vertrekken we met de bus naar Ruinerwold, Drentse koe we komen
eraan!
De kinderen zijn allemaal erg enthousiast, zoveel zin hebben ze erin dat het in
de bus wel een kippenhok leek, zoveel lawaai.
Eenmaal daar aangekomen beginnen we met een beker ranja en snoepjes, en
daarna is het tijd voor spelen.
Op de tractors, springkussen, op de paardjes, klimmen en klauteren en
natuurlijk naar de dieren met de boer.
Juf Jonna is ook erg blij, er zijn babygeitjes van 1 dag oud.....aaaaaahhhhh
zo lief!!! Juf Jonna was er helemaal verliefd op.
Juf Petra is de razende reporter van die dag, zij zorgt voor de leuke foto's
(gekregen inmiddels via Parro)
Tussen de middag is het tijd voor patatjes met een snack. De kinderen
hebben hier zin in, ze hadden wel trek gekregen van het spelen. En als
toetje een ijsje na, heerlijk!
Na het eten kan er nog een hele poos gespeeld worden.
Ondanks het motregen hebben we allemaal genoten en helaas om 15.00 uur is het weer tijd om te
vertrekken.
Half 4 arriveren we weer bij school, alleen juf Jonna komt met een lege bus aan bij school. De kinderen wouden
niet mee, zo leuk vonden ze het bij de Drentse koe.
De ouders keken geschrokken.....GRAPJE de kinderen zaten verstopt in de bus. De kinderen vonden dit een leuke
grapje.
Het is tijd om naar huis te gaan, en we kijken met elkaar terug op een zeer geslaagde schoolreis met groep 1 en
2.

Attractiepark Duinen Zathe Schoolreisje Groep 3 en 4.
S ’morgens om half negen kregen we bij Juf Diana en Juf Frieda even kort uitleg wat er van ons verwacht werd.
Tevens werd ons 2 moeders gevraagd om even een klein verslagje te schrijven over het schoolreisje in Duinen
Zathe.
Om negen uur vertrokken we in de bus richting Appelscha. Onderweg werd al flink gesnoept. Met een drie
kwartier waren we aangekomen bij het Attractiepark. Nog even wachten tot de buschauffeur alles geregeld had
even op de foto en toen konden we naar binnen. Het was nog droog maar erg lang duurde het niet. Het begon te
miezeren. We gingen met ons eigen groepje het park over. Waar gaan we als eerste in The Flying swing, Spur &
The Big
Apple, The London City Coaster of de Hara Kiri, Het Spookhuis, de
botsautootjes waar zullen we beginnen. Sommige groepjes gingen
samen. Andere bleven met alleen hun eigen groepje. Om elf uur
zouden we ons weer even verzamelen om wat te drinken en om
daarna richting het verkeerspark te kunnen. Alle kinderen hebben
hun rijbewijs gehaald. Super gewoon. En gelukkig was het droog.
Terwijl de kinderen zich goed aan de verkeersregels probeerden
te houden, was er een moeder die haar mobiel in hand had
terwijl ze mee reed met de kinderen. Dit is natuurlijk een
overtreding.
Gelukkig merkte de agent dit op en kreeg deze moeder een
bekeuring. Alle kinderen genoten hier zichtbaar van en de
moeder kwam er goed af. De hoogte van de boete was een
liedje zingen.
Nadat alle kinderen op de foto waren geweest voor het
rijbewijs konden we nog even ons eigen gang gaan op het
park. Om ons om half een weer te verzamelen voor lekkere
patatjes met een frikandel. De snacks waren op en wij
waren weer vrij om te gaan waar we heen wilden. Het
was weer tijd voor wat miezerregen, wat over ging in een
serieuze bui. Toch maar even de apenkooi in lekker
overdekt.
Iedereen dacht hier zo over dus het was er erg druk. De
ergste regen leek voorbij toch maar weer naar buiten
nog even genieten van alle attracties, voordat we ons
om drie uur weer moesten verzamelen om naar huis te
gaan.
Nog even lekker een ijsje gegeten en toen maar weer
de bus in. Op weg naar huis. Het snoep was nog niet
op. Dus in de bus werd de rugtas nog maar eens
open geritst om te kijken wat er allemaal nog
opgegeten kon worden voor we bij school terug
waren. Iets voor vier uur waren we terug en
stonden vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers en
zussen etc. ons al op te wachten.
Maar al met al een geslaagde dag met veel
plezier, ondanks dat het weer niet echt top was.

Schoolreis groep 5 en 6
Maandag 18 juni was het weer tijd voor
de jaarlijkse schoolreis. Groep 5 en 6
gingen naar het Kameleondorp in
Terherne. We vertrokken als eerste groep
en na een uurtje in de bus kwamen we
rond 10.00 uur aan in Terherne.
Daar aangekomen gingen we eerst naar
de boerderij waar het Kameleondorp
Lenten nagebouwd is. De kinderen gingen
hier een speurtocht doen. Ze moesten
een puzzel oplossen om zo de code te
vinden waarmee ze de redactieruimte
binnen konden gaan.
Als ze hiermee klaar waren, mochten ze
gaan spelen op het speelerf en in de
speelschuur, hier waren allerlei spelletjes
te doen en er was een filmzaal waar ze
naar “De Kameleon 3” konden kijken.
Rond het middaguur vertrokken we met
de praam richting het avontureneiland.
Onderweg was er nog een rebuspuzzel die
opgelost moest worden. Op het
avontureneiland aangekomen, werd er
eerst gegeten, iedereen kreeg broodjes
knakworst en een bekertje limonade.
Daarna werd de groep in 2 groepen
gesplitst en werden er spelletjes gedaan
waarbij de kinderen moesten
samenwerken. Bij de kruiwagenwaterloop
gingen de eerste kinderen al te water, de
sloot in!
Na deze spelletjes was het tijd voor het
leukste deel van de dag: het moeraspad.
Wie kon het meest vies worden? Voor we
terug gingen varen, werd er nog
gezwommen in het meer om schoon te
worden. We kregen nog een ijsje voor we
de bus in gingen en toen was het
schoolreisje echt afgelopen. Het was
jammer dat het weer niet echt meezat,
met regelmaat miezerde het, maar dat
mocht de pret niet drukken. Aan de
reacties te horen hebben de kinderen een
hele leuke dag gehad en ik vond het leuk
er bij te zijn!

10 minuten gesprekken.
Het schooljaar is al bijna weer ten
einde en de rapporten staan weer voor
de deur. Voor deze laatste periode hebben we altijd
een contactavond op verzoek. Misschien heeft u al een
uitnodiging van de juf of meester gekregen, maar u kunt
ook zelf een gesprek aanvragen. Wilt u weten hoe uw kind
de laatste Cito's heeft gemaakt of wilt u praten over andere
zaken, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw
kind.
Schooltijden
We zien de laatste weken dat sommige kinderen wel erg vroeg op school zijn. We vinden het natuurlijk fijn dat
de kinderen zo graag naar school willen, maar denkt u even aan de afspraak om ze niet eerder dan 8.15 uur op
school te brengen of af te zetten?
WAT EEN MOOIE OPBRENGST VAN DE FIJNE DROGE WORSTENACTIE 2018.

Een geweldig geslaagde actie. Met een opbrengst van
€ 1511,10.
En dit alles dankzij de inzet van de kinderen. (en u als
ouder / verzorger)
Hiervoor onze hartelijke dank.
Mocht er toch nog iemand iets kwijt willen over deze
droge worsten actie, geef het aan ons door of
anoniem in de ideeënbus.
Iedereen nogmaals bedankt voor jullie inzet.
Namens de OR

Foto’s
Omdat de regels van de ‘wet op de privacy’ nog onduidelijk zijn voor ons als school, zijn we terughoudend met
het plaatsen van berichten met foto’s op Facebook en op de website (Flickr). Hopelijk komt hierover binnenkort
meer duidelijkheid. We gebruiken inmiddels wel de ouderapp Parro om foto’s te delen in deze besloten groepen.

