Jaarinformatie 2021-2022
Het team en de groepsverdeling:
Groep 1
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Juf Sheetal (ma, di, woe, do)
Juf Janneke (hele week)
Juf Agnes (ma, di, woe), Juf Angelique (do, vrij)
Juf Angelique (ma, di), juf Jenny (woe, do, vrij)
Juf Zwannet (di, woe, do, vrij) Juf Monique B (ma)
Juf Mariska (ma,di,woe), Meester Aad (do en vrij)
Juf Sandra (ma, di), Juf Monique van N (woe-do-vrij ochtenden)
Juf Melissa (ma, di, do, vrij), Juf Iris (woe)

Directeur:
IB:
Vakleerkracht gymnastiek:
Vakleerkracht muziek:
Onderwijsassistentes:
Administratie:
Conciërge:

Iris Kuiper
Monique van Noorden
Willem Kluin
Maaike van der Haar
Ingrid Kroondijk en Laureen Dijks
Hetty de Jonge
Henk Hoogakker

Communicatie:
We gebruiken meerdere kanalen om met u te
communiceren. Hieronder staat een korte
beschrijving van het middel en waar we het
voor gebruiken.
Website https://www.obsbeerta.nl
De website van onze school is vaak de
eerste kennismaking met onze school. Hier is
vooral informatie over de school te vinden.
Nieuwsberichten en de agenda zijn hier ook
te vinden.

Nieuwsbrief
Eens in de 4 weken ontvangt u een nieuwsbrief met daarin alle belangrijke informatie
van de afgelopen 4 weken en belangrijke aankondigingen voor de komende periode.

Contact tussen school en thuis
We starten het schooljaar met een startgesprek. Het startgesprek is bedoeld om een
goede start met elke ouder te maken. Samen
werken aan de ontwikkeling van een kind
vraagt om een stevige vertrouwensrelatie
tussen de leerkracht en de ouder en dus om
een individuele start met elke ouder. GelijkOuderapp
waardigheid en een gezamenlijke verantDe ouderapp wordt door de school als
woordelijkheid vormen de basis van het geprimaire bron van communicatie gebruikt.
sprek. Niet de school bepaalt hoe het gesprek
Hier komt alles op te staan wat u als ouder
eruitziet, maar de leerkracht en de ouders en
over de lopende zaken op school moet
kinderen zijn hiervoor sámen verantwoordeweten. Ook gebruiken we dit middel om u
lijk. De inhoud wordt afgestemd op de indivispoedberichten te sturen. U heeft als
duele behoefte van het kind en kan er in elke
ouder alleen toegang tot zaken die
situatie anders uitzien. Dit geldt ook voor de
betrekking hebben op de groep waar uw kind contactmomenten voor de rest van het
in zit of algemene zaken. Ook komen hier de schooljaar.
foto’s op te staan die tijdens schoolse activiteiten gemaakt worden.

Wie zijn er nog meer op
het KC aanwezig?
PSZ
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
ochtend
Logopedie
Vrijdag ochtend
Vraagbaak
Maandag ochtend
Beweegcentrum
Maandag ochtend

Schoolfruit
Op maandag, woensdag en
vrijdag hebben we vaste
fruitdagen op school. Het is
dan de bedoeling dat de kinderen op die dagen
fruit/groente mee hebben
naar school. Op de andere
dagen zien we ook graag
gezonde tussendoortjes.

Ieder kind is uniek en ontdekt samen met anderen de wereld met hoofd, hart en handen.
Mijn spelen en leren is van mij.

Jaarinformatie 2021-2022
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot het nieuwe
schooljaar.
Onze speerpunten het komende jaar zullen zijn:
•
Het ontwikkelen van en het werken in ateliers.
•
Eigenaarschap bij kinderen vergroten
•
Het voeren van kindgesprekken.
•
We implementeren een nieuwe rekenmethode.

Woensdag:
8.15 uur - 12.15 uur.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw
kind(eren) of de directeur Iris Kuiper, 0597-331651, i.kuiper@sooog.nl

Kalender
Eerste schooldag

08-02:

Het Astronautje (Klinker gr.2)

30-08 t/m 10-9

Startgesprekken

08-03:

Tovenaar van OZ (Klinker 4,5)

27-09:

KIVA-ouderavond

24 –03 of 25-03

Schooltheater groep 1 t/m 4

29-09:

Kinderpostzegels verkoop

04-10

Margedag

28-03:
5/6 04-04:

Vervolg Zwemproject groep
Zwemproject groep 5 en 6

07-10:

Start Kinderboekenweek

11-04:

Zwemproject groep 5 en 6

12-10:

Veterstrikconcert (Klinker gr.3)

18-04:

Zwemproject groep 5 en 6

14-10:

Inloopouderavond

15-04:

Goede vrijdag, géén vrije dag

15-10:

Voorleeswedstrijd

18-04:

Tweede Paasdag

18-10 t/m 22-10:

Herfstvakantie

20-04 en 21-04

Cito eindtoets (groep8)

27-10:

Margedag

22-04:

Koningsspelen

01-11:

Start Zwemproject groep 5/6

25-04 t/m 06-05:

Meivakantie

04-11:

Informatieavond groep 8

23-05 t/m 26-05

Schoolreis groep 7 en 8

08-11:

Zwemproject groep 5/6

24-05:

Schoolreis groep 1 en 2

09-11:

Lampionnenshow

???? :

Schoolreis groep 3 t/m 6

15-11:

Zwemproject groep 5/6

16-11:

Popschool ( Klinker ...t/m 8)

22-11:

Kijkles zwemproject 5/6

03-12:

Sinterklaas

23-12:

Kerstdiner

24-12:

‘s middags vrij

27-12 t/m 07-01:

Kerstvakantie

10-01:

Nieuwjaarsborrel

11-01:

Winter Gruffalo (Klinker gr.1)

25-01:

Voorleesontbijt

20-01:

Margedag

21 t/m 25-02:

Voorjaarsvakantie

02-03:

Peuter/kleuter ouderavond

23-08:

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag:
8.10 uur - 11.45 en
12.45 - 14.45 uur

26-05 en 27-05: Hemelvaart
5-6 t/m 6-6 :

Pinksteren

14;06:
27-06 t/m 01-07:

Schoolfotograaf
Voorrondes PUK

29-06:

Margedag

08-07:

Margedag

08-07:

Afscheidsavond groep 8

13-07:

Juffendag

15-07:

PUK festival

15-07:

‘s middags vrij

18-07 t/m 29-08:

Zomervakantie

De kinderen van groep 1 zijn
vrijdag de hele dag vrij, de
kinderen van groep 2,3 en 4
alleen vrijdagmiddag.
Gymnastiek (Hardenberg)
Groep 3: maandag (bus)
Groep 4: maandag (bus)
Groep 5: maandag (fiets)
Groep 6: donderdag (fiets)
Groep 7: donderdag (fiets)
Groep 8: donderdag (fiets)
De groepen 3 t/m 8 hebben
een dubbele les gym en mogen
een flesje water of een pakje
sap meenemen voor de korte
pauze tussen de beide lessen.
Overblijf
Op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag is er de
mogelijkheid om op school
over te blijven.
Wanneer u daar gebruik van
wenst te maken kunt u
tussen de middag vanaf 11.45
uur contact opnemen met de
school (tel: 0597-331651) De
kosten zijn € 1,50 per keer. Er
is een mogelijkheid om een
voordelige strippenkaart te
kopen. (voor meer informatie
kunt u terecht op onze site
www.obsbeerta.nl of per mail
tsodeuilenburcht@gmail.com

Er zullen gaandeweg het jaar nog diverse activiteiten/ excursies en 2 margedagen worden ingepland. Houd de schoolapp dus goed in de gaten!

Ieder kind is uniek en ontdekt samen met anderen de wereld met hoofd, hart en handen.
Mijn spelen en leren is van mij.

