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Coronamaatregelen (PSZ,UB) 
Corona komt helaas steeds 
dichterbij. Op school zijn NOG geen 
besmettingen geconstateerd en dat 
willen we natuurlijk graag zo 
houden. 

 
We vragen u daarom het volgende: 

• Kom alleen in school als het echt nodig is of als 
u een uitnodiging heeft ontvangen. (Laat uw 
zoon of dochter weer zelf naar de klas gaan) 

• Wanneer contact met de leerkracht 
noodzakelijk is probeer dit dan zo veel mogelijk 
via mail of telefoon te doen. De mailadressen 
van de leerkrachten staan in de 
informatieboekjes van de groepen. (mijnschool 
bij documenten)  

• Bent u in de school dan draagt u, net als in 
andere openbare ruimtes een mondkapje. Ook 
vragen we u een contactformulier in te vullen 
en te deponeren in de rode brievenbus bij de 
hoofdingang. U desinfecteert uw handen ook. 

• Kinderen mogen alleen trakteren op 
voorverpakte traktaties (dus niet iets zelf 
inpakken!) zowel voor de kinderen als voor de 
juffen. 

• Tijdens haal- en brengmomenten telt de 1,5 
meter afstand! 

 

BRRRRR koud in de klas.......(PSZ, UB) 
In verband met de coronamaatregelen moeten we in 
de school goed ventileren. Dat houdt in dat we 
lesgeven met de deuren en ramen open. Soms is het 

hierdoor wat fris in de klas. U zou uw kind een vest(je) 
of trui extra kunnen meegeven. 
  
Oud papier (PSZ, UB) 

Woensdag 23 september 
hebben de heren Zijl en 
Salim gelopen. Bedankt voor 
jullie inzet! Woensdag 28 
oktober zijn Steffan Kleine 

en Bert Koolhof aan de beurt om oud papier te lopen. 
We zijn nog altijd op zoek naar extra lopers. Opgeven 
kan bij Iris Kuiper. i.kuiper@sooog.nl  
 
 
Luizencontrole  (PSZ, UB) 

Dinsdag 20 oktober zijn de 
kinderen weer gecontroleerd. De 
school lijkt luisvrij. Lijkt........., want 
de moeders mochten de kinderen 

met lang haar niet samen controleren. De vraag aan u 
is om de kinderen met lang haar zelf ook af en toe te 
controleren. 
 
De volgende controle is 4 januari. Het is de bedoeling 
dat alle leerlingen  ZONDER  (oude ) GEL / WAX / LAK 
OP SCHOOL komen!  Dit helpt ons om goed te kunnen 
controleren !    
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de controles 
of het LOT ??  Wij horen dit graag.    
Stel uw vragen gerust aan de groepsleerkracht of de 
directie, zij schakelen het LOT dan in.    
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KiVa nieuws (PSZ,UB) 
Wat gaan we doen in de onderbouw?  
Na de herfstvakantie zijn we gestart met 
thema 3: “Wat is een fijne groep?” 
Iedereen maakt deel uit van 
verschillende groepen. In de ene groep 

voel je je fijn en in de andere misschien niet. Fijne 
groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst 
een goede sfeer. Problemen worden er samen 
opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken 
we naar manieren waarmee we kunnen voorkomen 
dat er kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen 
dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat de groep fijn is voor iedereen? 
Kiva regel  drie is: “Wij horen er allemaal bij: ik, hij en 
ook jij”. 
 
Wat gaan we doen in de bovenbouw?  
Na de herfstvakantie zijn we gestart met thema 3: 
“Wat is communicatie?” Thema 3 staat in het teken 
van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. 
Om betekenis te kunnen geven aan iemands woorden 
is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar 
diegene zijn of haar houding en gezichtsuitdrukking. Zo 
kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie 
kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen 
van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te zetten in 
ik-taal en dit toe te passen in verschillende situaties. 
Kiva regel drie is: “We praten met elkaar (en gebruiken 
daarbij ik-taal)” 
 

Panelavond 23 november (PSZ, UB) 
25 augustus en 22 september 

hebben we twee 

panelavonden gehad over 

ouderbetrokkenheid. We 

kunnen terugkijken op zeer 

gezellige en vruchtbare 

avonden. De visie op 

ouderbetrokkenheid is gemaakt met behulp van de 

kernwaarden van de ouders. Deze zullen we eind 

november met u delen. Daarnaast zijn we met elkaar in 

gesprek gegaan over 

• Hoe ouders en leraren samenwerken om het 

leren en een gezonde ontwikkeling van 

leerlingen te ondersteunen zowel thuis als op 

school. 

De komende panelavond gaan we het o.a. hebben over 

de verschillende communicatiestromen. (ouderapp, 

nieuwsbrief, briefjes, mail, via de telefoon, gesprekken 

in de school etc.) 

Wilt u deelnemen aan deze panelavond dan kunt u zich 

opgeven bij i.kuiper@sooog.nl. Wilt u daarbij 

vermelden in welke groep uw zoon of dochter zit? 

Zodra u zich heeft opgegeven ontvangt u een 

bevestiging. 

 
Margedagen  (PSZ, UB) 
Woensdag 30 september hebben de juffen de eerste 
de eerste studiedag over de Growth (groei) Mindset 
gehad.  Na deze studiedag, waar het vooral ging over 
de groeitaal, zijn de juffen erg enthousiast geworden 
over de Growth Mindset. We gaan hier verder mee aan 
de slag.  
 
Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het 
staat voor de manier waarop kinderen (van 0-99 jaar!) 
denken over hun intelligentie en kwaliteiten. Al enkele 
tientallen jaren geleden legde Carol Dweck de basis 
voor haar mindsettheorie. Zij onderscheidt de vaste 
(fixed) en de groei (growth) mindset. Mensen die 
voornamelijk denken vanuit een vaste mindset, geloven 
dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Mensen 
die vooral denken vanuit een groeimindset geloven 
daarentegen dat ze zichzelf steeds kunnen blijven 
verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het 
startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te 
werken en ervaring op te doen. Met de uitkomsten van 
de onderzoeken van Dweck als basis, helpt Platform 
Mindset ons om een groeimindset te ontwikkelen bij 
onszelf en de kinderen  waarmee we werken. 
 
Maandag 19 oktober hebben de juffen ook een 
studiedag gehad. Deze stond in het teken van 
groepsplannen, handelingsgerichtwerken en 
ouderbetrokkenheid. We hebben een intensieve dag 
gehad met veel goede gesprekken over het invullen en 
uitvoeren van ons onderwijs. 
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MR nieuws (PSZ, UB) 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De 

medezeggenschapsraad bestaat voor het 

basisonderwijs uit ouders, bestuur, personeel van de 

school en een vertegenwoordiger van de ouderraad. In 

de medezeggenschapsraad kunnen ouders en 

leerkrachten meedenken over het beleid van de 

school.  

De medezeggenschapsraad heeft hierbij vaak een 

adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende 

rol in beleidszaken. De leden in de 

medezeggenschapsraad mogen in principe elk 

onderwerp betreffende het beleid van de school ter 

sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat 

er problemen met individuele leerlingen of 

leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken 

waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten 

zetten.  

Om deze zorgen of ideeën van de ouders op de agenda 

te laten zetten is het is van belang om te weten wat er 

onder de ouders speelt. Hiervoor kunnen de ouders 

van de school contact opnemen met de leden van de 

medezeggenschapsraad. Een aantal voorbeelden van 

zaken die besproken kunnen worden in de 

medezeggenschapsraad en waar de 

medezeggenschapsraad een officieel instemmingsrecht 

over heeft zijn:  

• vaststelling van de onderwijstijd  

• vaststelling van de schoolgids  

• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 

tussenschoolse opvang  

• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement  

• vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin 

staan plannen van de school voor de komende jaren,  

bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs 

aan zorgleerlingen  

 

Naast zaken waar de medezeggenschapsraad 

instemmingsrecht over hebt, mag de 

medezeggenschapsraad ook advies uitbrengen. Er 

kunnen veel zaken ter sprake worden gebracht. Het 

komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of 

bediscussieerd worden.  

 

Denk bijvoorbeeld aan:  

• de verkeersveiligheid rond de school  

• de invulling van het schoolreisje  

• omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)  

 

De leden van de medezeggenschapsraad zijn ook 

gewoon ouders en leraren, die ouderavonden 

bijwonen, op het schoolplein een praatje maken en 

helpen bij de feesten in de klassen van hun kinderen of 

leerlingen. Spreekt u hen alstublieft aan als er zaken 

zijn die gezegd moeten worden. De namen van de 

leden van de medezeggenschapsraad vindt u hieronder 

en op de website van de school: 

https://www.obsbeerta.nl/onze-

school/medezeggenschapsraad/  

 

De voorzitter :  

Erwin Sebens, esebens@gmail.com  

 

Het secretariaat :  

Janneke Smits Obs Beerta Tel. 0597-331651 

j.smits@sooog.nl  

 

Overige ouders:  

Harm jan de Hoop, dehooponderhoud@live.nl  

Gerwin Jansen, ghl.jansen@ziggo.nl  

Overig personeel:  

Zwannet Bos, z.bos@sooog.nl  

Melissa Schipper, m.schipper@sooog.nl 

Vriendelijke groet, namens de MR, Gerwin Jansen 
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