jaarinformatie 2018-2019
Het team en de groepsverdeling:
Groep 1
Juf Ingrid (ma-di-do), juf Astrid (woe)
Groep 1/2
Juf Janneke (hele week)
Groep 3
Juf Mariska (hele week)
Groep 4
Juf Jenny (ma-di-woe), juf Rina (do-vrij)
Groep 5/6
Juf Jessica (ma-di-woe) juf Agnes (do-vrij)
Groep 7/8
Juf Zwannet (ma, woe, do, vrij) Juf Mirjam (di)
Op dinsdag- en donderdagochtend zal juf Astrid met kleine groepjes kinderen (uit groep 5/6) buiten de klas aan het
werk gaan. In deze klas zal meerdere dagdelen in de week een onderwijsassistent aanwezig zijn.
Schoolcoördinator:
IB:
Onderwijsassistent:
Vakleerkracht gymnastiek:
Conciërge:

Iris Kuiper
Annemieke Delger
Ingrid Kroondijk
Jan Sikkema
Schoolfruit

Communicatie:

Ouderapp

We gebruiken meerdere kanalen om met u
te communiceren.
Hieronder staat een korte beschrijving van
het middel en waar we het voor gebruiken.

De ouderapp wordt door de school als primaire bron van communicatie gebruikt.
Hier komt alles op te staan wat u als ouder
over de lopende zaken op school moet
weten. Ook gebruiken we dit middel om u

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.
Facebook
We hebben ook een besloten facebook
pagina. In verband met de nieuwe privacy
regels hebben we besloten deze te gaan
sluiten en een ouderapp via mijnschool
aan te schaffen. Tot dat de ouderapp compleet geïnstalleerd is zullen we Facebook
nog blijven gebruiken.
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.

spoedberichten te sturen. U heeft als ouder alleen toegang tot zaken die betrekking hebben op de groep waar uw kind in
zit of algemene zaken. Ook komen hier de
foto’s op te staan die tijdens schoolse activiteiten gemaakt worden. U kunt de ouderapp via de website openen, maar ook
als app op uw mobiele telefoon of tablet
zetten. U ontvangt wekelijks een mail met
daarin een update van alles wat er die
week is toegevoegd.

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.
Schooltijden
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag:
8.15 uur - 11.45 en 12.45 - 14.45
uur
Woensdag: 8.15 uur - 12.15
uur.
De kinderen van groep 1 zijn
vrijdag de hele dag vrij, de
kinderen van groep 2,3 en 4
alleen vrijdagmiddag.

Contact tussen school en thuis:
Met u als ouder zijn er twee momenten
ingepland om over uw kind te praten.
In november is een eerste moment om in
het algemeen over u en uw kind te praten.
In februari en juni volgt een moment om
naar aanleiding van het rapport van uw
kind met de leerkracht te praten. Wanneer
u tussentijds iets wilt afstemmen, is daar
uiteraard de ruimte voor om een afspraak
te maken.

Een brede basis
voor ieder(s)
talent

jaarinformatie 2018-2019
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot het
nieuwe schooljaar. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
leerkracht van uw kind(eren) of de schoolcoördinator, Iris Kuiper, 0597331651,
i.kuiper@sooog.nl

Kalender
03-09:

Eerste schooldag

01-02:

Margedag groep 1/8

Nieuw schooljaarborrel

07-02:

Zwemveilig groep 5/6

10-09:

Kennismakingsavond groep 1 en 2

11-02 t/m 15-02 Rapportgesprekken

13-09:

Kennismakingsavond groep 3

18-02 t/m 22-02: Voorjaarsvakantie

Zwemveilig groep 5/6

27-02:

Peuter/kleuter ouderavond

18-09:

Kennismakingsavond groep 5/6

01-03:

Koffie/thee ochtend

20-09;

Zwemveilig groep 5/6

20-03:

Margedag

21-09:

Excursie Oude Schans (7/8)

01-04:

Koffie/thee middag

24-09:

KiVa ouderavond

04-04:

Schooltheater 5/8

24-09 t/m 28-09 week van de pauzehap(5/8)

12-04:

Koningsspelen

26-09:

Kinderpostzegels verkoop

16-04 t/m 18-04 Cito eindtoets (groep8)

27-09:

Zwemveilig groep 5/6

18-04:

01-10:

Koffie/thee middag

22-04 t/m 03-05: Meivakantie

03-10:

Margedag; groep 1 t/m 3

07-05:

Schoolreis groep 1 en 2

04-10:

Opening Kinderboekenweek

07-05:

Koffie/thee ochtend

Zwemveilig groep 5/6 (kijkles)

15-05 t/m 17-05: Schoolreis groep 7 en 8

inloopouderavond

28-05:

18-10:

Paasmiddag

Schoolreis groep 3 t/m 6

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) en vragen naar Kina Kerbof of
Cassandra Heeringa
(overblijfkrachten). 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)
Gymnastiek
De kinderen van groep 1 en
2 hebben dagelijks een spelmoment.
De kinderen van groep 3 en
4 gaan op donderdagmiddag met de bus naar de
Hardenberg.

22-10 t/m 26-10: Herfstvakantie

30-05 en 31-05 Hemelvaart

01-11:

Informatieavond groep 8

04-06:

Koffie/thee middag

01-11:

Koffie/thee ochtend

06-06:

NNO (7/8)

06-11:

Margedag; kinderen vrij

10-06:

Pinksteren

De groepen 5 t/m 8 gaan op
maandagmiddag op de fiets
naar de Hardenberg

08-11:

Lampionnenshow

18-06:

Schoolfoto

Koffie/thee moment

19-11 t/m 23-11 Oudergesprekken

19-06:

Margedag groep 1/8

05-12:

Sinterklaas

01-07 t/m 05-07 Rapportgesprekken

06-12:

Koffie/thee middag

01-07:

Koffie/thee ochtend

20-12:

Kerstdiner

03-07:

Juffendag

21-12:

‘s middags vrij

05-07:

Afscheidsavond groep 8

24-12 t/m 04-01: Kerstvakantie

12-07:

PUK festival

07-01

Koffie/thee ochtend

12-07:

‘s middags vrij

17-01:

Zwemveilig groep 5/6

15-07 t/m 23-08: Zomervakantie

23-01:

Voorleesontbijt

………..

………………………………………………

24-01:

Zwemveilig groep 5/6

………..

……………………………………………...

25-01:

Koffie/thee ochtend

………..

………………………………………………

31-01:

Zwemveilig groep 5/6

………..

………………………………………………

Zo eens in de maand wordt
er een koffie/thee middag of
morgen georganiseerd. Dit
is voor alle ouders van de
school en de PSZ een moment om informeel een
praatje met elkaar te maken. Tijdens zo’n moment is
er altijd iemand van school
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Ochtend 8.15 uur - 9.15 uur.
Middag 12.45 uur - 13.45
uur.

