Oudercontact 3 december 2018
Beste ouders,
Studiedag 6 december
Aanstaande donderdag is er een studiedag voor het team, alle groepen zijn donderdag vrij.
Sinterklaas
Op woensdagochtend 5 december gaan we Sint en zijn Pieten verwelkomen bij het
Polderhuis. Zoals eerder vermeld verzamelen we ’s ochtends niet bij school, maar bij het
Polderhuis. Om 8.20 gaat daar het hek open en verzamelen alle ouders en kinderen zich
daar in de tuin. De leerkrachten zijn dan al aanwezig. Mocht u snel weg moeten, lever dan
uw kind bij de desbetreffende leerkracht af, zodat wij weten dat uw kind er is. Om 8.30 uur
zingen we Sint en zijn Pieten naar buiten met behulp van de muzikanten van de
muziekvereniging. Daarna lopen we met z’n allen in een optocht terug naar school via het
park. In de optocht mogen geen fietsen mee, dus ben je op de fiets: deze eerst bij school
brengen en dan naar het Polderhuis komen. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn op
het kruispunt. De kinderen die naar de BSO gaan zullen door de leidsters op tijd naar het
Polderhuis worden gebracht.
!!Slecht weer-scenario!!: De weerberichten zijn niet zo gunstig voor woensdag. We gaan er vanuit dat het meevalt, maar stel
dat het hoost van de regen, dan krijgen alle ouders rond 7.45 uur een MSI-bericht. Houd dus uw telefoon in de gaten! In geval
van heel slecht weer verzamelen we vanaf 8.20 op school. De kinderen gaan dan eerst naar de eigen groep. Daarna
verzamelen we in de hal om Sint te verwelkomen. Ouders kunnen hier helaas niet bij zijn vanwege ruimtegebrek in de
Centrale hal.
De schooldag duurt tot 14.00 uur. De kinderen nemen eten en drinken en lunch mee zoals gebruikelijk. Daarnaast zijn er
tijdens het Sinterklaasfeest lekkere hapjes, Supermarkt Deen en Bakker Alkemade hebben hier een bijdrage aan geleverd.
Herhaling: Verkeersouders
School en de huidige verkeersouders zijn dringend op zoek naar 2 of 3 nieuwe verkeersouders.
Wat doen de verkeersouders?
VVN Verkeersouders helpen de school met alles wat met het verkeer te maken heeft. Met jouw inzet help je de leerkrachten
om samen met andere ouders meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan praktische verkeerslessen en de
verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Samen zorg je ervoor dat kinderen veiliger naar school kunnen!
In het kort, je:








overlegt met leerkrachten over de verkeersactiviteiten;
helpt praktische activiteiten te organiseren voor de kinderen, bijv. het VVN Verlichtingsweek of een fietscontrole;
vormt met ouders een verkeerswerkgroep, samen zie je meer en kun je meer;
samen ga je naar de vergaderingen, ongeveer 7x per jaar, om de verkeers-dag voor groep 8 aan het einde van het
schooljaar, waarin het fietsexamen een onderdeel is, vorm te geven (vrijwilligers / sponsoren en zorgen dat dit een
geslaagde dag wordt.
signaleert verkeersveiligheidsproblemen in de schoolomgeving en bespreekt deze met de verkeerswerkgroep;
informeert ouders over verkeersveiligheid en hun rol hierin door hen te betrekken bij leuke verkeersprojecten.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, mail dan naar obs@detweewegen.nl, de verkeersouders Mireille en Leonie nemen
dan contact met u op en kunnen u meer vertellen en of antwoorden geven op eventuele vragen.
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Koffie uurtje
Vanmorgen heeft er een koffie uurtje plaats gevonden. Vanuit de Medezeggenschapsraad zijn er een vragen rondom
ouderbetrokkenheid en de herkenbaarheid van de MR en OR besproken. De onderstaande ideeën zijn hieruit voort gekomen:
 Investeren in saamhorigheid (tussen ouders onderling en ouders en school) uitwerking volgt.
 Ouderbetrokkenheid vergroten door ouders te vragen naar hun beleving van een moment op school in oudercontact
deze beleving delen zodat er beelden ontstaan bij andere ouders die niet aanwezig zijn geweest.
 Herkenbaarheid van ouderraad en medezeggenschapsraad vergroten door activiteiten op school te combineren met
zichtbaarheid van de MR en OR.
 Meer creativiteit activiteiten met kinderen waar ouderhulp bij gewenst is op tijd via MSI onder de aandacht brengen.
 Koffie uurtjes blijven organiseren, de ouders die komen op een koffie uurtje komen de
volgende keer weer en nemen 1 of 2 andere ouders mee. Ouders geven aan dat zij het prettig
vinden om vooraf te weten welke onderwerpen aan de orde komen tijdens het koffie uurtje.
Deze bovenstaande ideeën worden op verschillende plekken verder uitgewerkt, de komende periode.
Het volgende koffie uurtje staat gepland op maandag 28 januari van 8.35 uur tot 9.30 uur.
Wij zouden het fijn vinden als u aanschuift, tot dan!
Kerstversiering maken
Aanstaande vrijdag 7 december gaan de groepen 6,7 en 8 op verschillende momenten in de ochtend kerstversiering maken
met ouders van de ouderraad en ouders die aan willen schuiven. Deze kerstversiering wordt gebruikt om de school mee te
versieren.
Brede School Bibliotheek in “De Pauw”
In ons gebouw is in de centrale hal een openbare (jeugd)bibliotheek vestiging. In de bibliotheek hebben we een collectie voor
0-12 jaar. Alle kinderen van de brede school hebben een bibliotheekpas gekregen waarmee gratis boeken geleend kunnen
worden.
Voor iedereen boven de 12 jaar uit het dorp is het mogelijk boeken online te reserveren op de website van Kopgroep
Bibliotheken (www.kopgroepbibliotheken.nl) en af te halen en in te leveren in onze bibliotheek. Je moet dan uiteraard wel lid
zijn.
De kinderen kunnen twee boeken lenen voor drie weken. De boeken kunnen indien nodig verlengd worden via de website
van Kopgroep Bibliotheken of aan de balie.
De bibliotheek wordt “bemand” door een aantal vrijwilligers samen met leerlingen van groep 7.
De openingstijden zijn:
dinsdag 13.00-15.00 uur
donderdag 13.00-15.00 uur
In de schoolvakanties zijn wij gesloten.
Kinderen krijgen onder schooltijd de gelegenheid de bibliotheek te bezoeken met hun groep.
Ouders kunnen gedurende de openingstijden de bibliotheek bezoeken (met of zonder hun kind).
Behalve het lenen van boeken kunt u hier ook samen met uw kind een boek komen lezen.
Er zijn ook tijdschriften voor ouders.

Belangrijke data
Belangrijke data kunt u terugvinden in de agenda van Mijn School Info. Deze is ook gekoppeld aan onze website.
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