
 
 

 
 
 
 
agenda     ● 15 oktober 

● 19 - 23 okt. 
● uitreiking award van Faqta 
● herfstvakantie 

  02-10-2020 

     

Gym   Vanaf maandag 12 oktober gaan de middenbouw en de bovenbouw groepen weer 
gymmen in de gymzaal. 
Het gymmen is de eerste weken niet in de gymzaal geweest, maar buiten. Dit had te 
maken met het feit dat de leerkrachten op de maandag geen gymbevoegdheid 
hebben. Vanaf 12 oktober gaat meester Oscar de gymlessen verzorgen, hij heeft een 
gymbevoegdheid. 
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen dan hun gymspullen op school hebben. 

        
onderbouw   Nieuwe leerlingen! 

 
Teun (groep 2) en Jade (groep 1) zijn 
officieel gestart op onze school! Lynn 
komt iedere week een aantal dagen 
wennen en start na de herfstvakantie in 
groep 1.  
Hierbij een leuke foto tijdens een inloop... 
   
   
 
 
 
Thema Uitvinden en kinderboekenweek “en toen?” 
 
We zijn deze periode van drie weken aan het spelen en werken rondom het thema 
uitvinden. En we zijn vanaf deze week gestart met de kinderboekenweek. We voeren 
proefjes uit met magneten, constructiemateriaal, zaklamp, gereedschap, knikkers 
enz. De kinderen spelen samen in een ‘uitvindhoek’, ontdekken welke voorwerpen 
zinken of drijven in de watertafel, bouwen een brug en spelen met een knikkerbaan. 
Ook spelen we samen met magneten, meccano en kapla. En we maken tijdens de 
matrix met groep 3 iedere week weer een ander knutselwerkje. Zo hebben we al een 
vliegtuig, robot en stofzuiger gemaakt!  

 
                          licht en schaduw                                                   stofzuiger maken  
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           kapla                                       Samen een brug maken voor de dieren. 
 
Oproepje! 
 
Heeft u toevallig nog broeken in de maten 122 en 128 in de kast liggen die niet meer 
gedragen worden? En onderbroeken en/of boxershorts voor jongens in de maten 110 
t/m 128? Mogen wij ze dan gebruiken voor de ‘ongelukjes’ op school?  
 

    
sponsoring   Van het bedrijf Zorgruim van Dongen (ouders van Levi groep 7) hebben we weer een 

mooi sponsorbedrag gekregen. Inge en André hartelijk dank.  
We zullen van dit bedrag weer leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. 

        
Faqta   Faqta is trotse winnaar van de belangrijkste 

innovatieprijs van Nederland. We hebben via een 
digitale uitzending van RTLZ de Blue Tulip Award in 
de categorie Educatie gewonnen! We zijn 
ontzettend blij dat onze onderwijsdroom op deze 
manier bekroond wordt. 
 
Blue Tulip Award 
BELANGRIJKSTE INNOVATIEPRIJS 
In de categorie Educatie zaten bij aanvang 165 deelnemers. De top tien was een 
uiteenlopend scala van onderwijsvernieuwingen: van een zelfschrijvende pen tot een 
online platform dat studenten beter voorbereid op de softwarebranche. Faqta was de 
enige educatieve uitgeverij die geselecteerd is voor de award en is ook de eerste 
uitgeverij in de geschiedenis die met de belangrijkste innovatieprijs van Nederland naar 
huis gaat! 
 
We hadden dit punt natuurlijk niet bereikt zonder de steun van alle vernieuwende 
scholen die de afgelopen jaren voor Faqta hebben gekozen. Deze award is dus ook 
voor jullie! 
 
De Schoener is één van de eerste scholen die is gaan werken met Faqta 
(wereldoriëntatie). Faqta is blij met de steun die wij als school hen hebben gegeven 
en daarom reiken zij aan de Schoener (provincie Zeeland) een eigen Blue Tulip Award 
uit.  
Deze uitreiking zal plaatsvinden op 15 oktober. 
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GMR   Geachte ouder/verzorger, 
 
In de nieuwsbrief van begin september heeft u kunnen lezen dat de besturen van 
Obase en OcTHO een voorgenomen besluit hebben genomen om per 1 januari 2021 
als schoolbesturen samen te gaan in de vorm van een fusie. Bijgaand treft u deze 
nieuwsbrief nog een keer aan. 
 
Vraag aan u als ouder: 
Wij zijn als GMR van plan om in te stemmen met de fusie tussen de besturen van 
Obase en OcTHO. 
Conform de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS, artikel 15) vernemen wij graag 
uw reactie over deze voorgenomen samenwerking. 
 
U kunt uw reactie geven door op deze link te klikken: 
https://forms.gle/Spu5TLiX7fi5zJny6 
 
Wij verzamelen alle reacties en nemen deze mee in onze besluitvorming op de GMR 
vergadering van 8 oktober 2020. 
 
Alvast hartelijk dank voor het meedenken. 
 
Met vriendelijke groet, 
GMR Obase 

    
kinderboeken
week 

 Alle groep terug in de tijd met de Kinderboekenweek 2020 ...Het thema is 
geschiedenis: En Toen?  
Vanuit de BoekenBoost hebben we weer prachtige boeken gekregen die aansluiten bij 
het thema 
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