
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                         23 augustus 2019 

het Toetertje 

Agenda    Vanaf 29 augustus 

 12 september 

 Start gesprekken ouder-kind-leerkracht 

 Ouderavond om 19.30 uur 

   

Overblijf 
ouders 

 Voor dit schooljaar kunnen we nog overblijfouders gebruiken. 
Op dit moment zijn er best een aantal kinderen die 
overblijven. Het is de bedoeling om met 3 ouders per dag 
(maandag, dinsdag, donderdag (en misschien vrijdag)) te 
gaan werken. Als u in de gelegenheid bent om op deze dagen 
of één van deze dagen het overblijf team te versterken, laat 
het dan weten. Er staat een vrijwilligers  vergoeding tegenover. 

   

Kibeo BSO  Voor de vakantie heb ik u geïnformeerd over een mogelijkheid voor Buiten 
Schoolse Opvang (BSO) Er is u toen gevraagd of er vanuit de ouders interesse voor 
is. Op deze vraag is er reactie gekomen van een aantal ouders.  
Afgelopen week heb ik overleg gevoerd met de vestigingsmanager van Kibeo. Het 
aantal wat belangstelling heeft is minimaal, maar zij gaat toch kijken of er een 
opstart gemaakt kan worden voor BSO. Zoals het er nu naar uitziet gaat dit voor 
dinsdag en/of donderdag middag onderzocht worden. 
Mocht u, als u nog niet gereageerd had, ook belangstelling hebben voor BSO, laat 
het dan nog weten aan Jannie Kunst   j.kunst@obase.nl  

   

Bijlage  Regelmatig vindt u bijlages bij het Toetertje. We willen deze 
activiteiten steeds  met u delen, maar hebben hierbij ook onze 
grenzen. We sturen alleen activiteiten mee die voor kinderen 
bestemd zijn en niet commercieel getint. Natuurlijk is daar rond die 
grens een grijs gebied. We proberen daar zo zuiver mogelijk mee om te gaan. 

   

Ouder-kind 
gesprek 

 Vanaf 29 augustus willen we weer ouder-kind gesprekken houden. U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging van de leerkrachten over de mogelijke data. 
In de bijlage zit een formulier wat u samen met uw kind in kan vullen om bij het 
gesprek te gebruiken. U mag dit formulier ook van te voren inleveren bij de 
leerkracht.  

   

Schoolgids   In een aparte mail ontvangt u de nieuwe schoolgids. 

   

Groep  
3-4-5 

 De eerst schoolweek!!! Al weer voorbij!!!! En wat hebben de kinderen al weer 
veel gedaan. 
 
Groep 3 heeft al gewerkt in werkboekjes, geschreven in schrijfschriftjes (de letters 
i en k en de cijfers 1 en 2), ze hebben al een lettertoets gedaan met de juf en alle 
letters die ze kennen in een klikklakboekje gekregen, met een letterdoos gewerkt, 
samen met de juf een bladzijde gelezen, op de Chromebook gewerkt, daarop 
rekenlessen gemaakt, maar ook in een rekenwerkboek gewerkt…… en verder 
natuurlijk nog getekend, gegymd, gezongen en gespeeld. Pfffffffff, wat veel!!!  
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Groep 5 kent alle werkboekjes en schrijfschriftjes al lang!! In groep  5 gaan we 
verder waar we eind groep 4 zijn gebleven. Alleen een beetje moeilijker.  
Nieuw voor groep 5 is dat ze wel op vrijdagmiddag naar school gaan. Op 
vrijdagmiddag starten we binnenkort met Faqta Talent samen met de kinderen 
van groep 6-7-8. Kinderen gaan dan zelf een onderwerp kiezen waar ze meer over 
willen weten, dit onderzoeken en er een presentatie over geven. Leuk en 
spannend! De juffen en de oudere kinderen gaan daar natuurlijk bij helpen. 
Groep 5 heeft al veel gedan deze week en heel zelfstandig!!! Fijn want groep 3 
had de eerste week wat extra aandacht nodig. Fijn dat we de vrijdagmiddag even 
samen hebben. 
 
Kijk ook op Facebook! Daar staan foto’s van groep 3-5 in actie!! 

   

Groep 
6-7-8 

 Wat een gezellige en leuke kennismakingsweek was dit! We zijn goed van start 
gegaan met de Kanjertraining en de bijbehorende spelletjes. Vraagt u uw kind 
vooral ook eens naar het Kanjerspelletje “prooi”, dat was zo geinig om te doen en 
in mijn geval ook om te zien! De kinderen moesten hun ogen daarbij echter 
dichthouden, hilariteit alom. We hebben daarnaast ook al echte 
bovenbouwlessen gevolgd: we leren over de prehistorie en hebben een mooie 
grottekening gemaakt, rekenen met kommagetallen, hebben veel aan Engels 
gedaan, hebben taaloefeningen gemaakt met voorzetsels, lidwoorden, zelfstandig 
naamwoorden en al dan niet bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden en ook is 
‘t Kofschip X voorbijgevaren. De komende dagen starten we de het werken met 
de periodetaken op; kom vooral eens in de klas kijken naar alles wat er op het 
keuzemenu staat.  
 
Graag maak ik foto’s en filmpjes van onze activiteiten, zodat ik u kan laten zien 
wat we allemaal ondernemen. Zo kunt u een beetje meegenieten. Denkt u in het 
verlengde hiervan aan het inleveren van de toestemmingsbrief voor het maken 
en plaatsen van foto’s en filmpjes?  
 
Alvast een fijn weekend gewenst, 
mede namens meester Oscar, 
Juf Margreeth 

   

privacy  Denkt u aan het privacy formulier? 
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