
 

 

 

 

 

 

 

Week 34: 

 

 
  

De eerste schoolweek nadert zijn einde. Spannend beginmoment van het schooljaar voor de meeste 

betrokkenen. Een leerjaar verder. Een andere groepssamenstelling. Nieuwe leerkracht(en). Het 

onderwijs personeel volledig aan het werk. De meeste collega’s met een zelfde jaargroep , maar met 

andere leerlingen aantallen. Voor de jongere kinderen veel nieuwe uitdagingen , want elk leerjaar 

heeft een andere inhoud. Voor de wat oudere kinderen eerst even de regels en routines aanscherpen. 

Voor hen liggen er andere uitdagingen in het verschiet. Elk jaar een volgende stap in de eigen 

ontwikkeling. Er wordt iets anders en meer van je gevraagd. Voor elke ouder ook een nieuwe 

situatie. Zes weken de kinderen niet naar school. Vaak op een andere manier op vakantie geweest 

dan gebruikelijk. Het huis nu overdag leeg. Wellicht iets meer tijd en ruimte om thuis te werken. Aan 

het begin van dit schooljaar staan wij voor de opgave samen het Corona virus te bestrijden. In en 

rondom het gebouw hanteren wij de opgestelde regels en protocollen voor het primaire onderwijs. 

Wij hopen , dat wij gevrijwaard blijven van Corona besmetting, zodat wij geen gebruik hoeven te 

maken van noodmaatregelen. Iedere betrokkene heeft hierin een rol en verantwoordelijkheid. Een 

goed schooljaar gewenst. 

 

Piet 
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Komende maand: 

4 september: Peuterdans ( 11.00 uur) 

11 september: Peutergym ( 11.00 uur) 

 

 

In dit nummer: 

- Bijdrage Piet 

- Continurooster 

- Corona maatregelen 

- Swim2Play 

Plus Kinderopvang 
 



Continurooster: 

Schooltijden : even opfrissen 

Dag: Groepen: 1 t/m 4: Groepen: 5 t/m 8: 

Maandag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

Dinsdag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

Woensdag 8.30-12.15uur 8.30-12.15 uur 

Donderdag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

Vrijdag 8.30-12.00 uur 8.30-14.30 uur 

 

De kinderen van de groepen 1 /2 mogen 10 minuten voor aanvang van de lestijd worden gebracht. 

De bel gaat ’s morgens om 8.25 uur. Hiermee willen we een effectieve lestijd nastreven en kunnen 

de lessen beginnen om 8.30  uur.  

Groep 8 begint op woensdagmorgen om 8.15 uur met de eerste gymles. Zij zijn dan om 12.00 uur 

vrij. 

Corona maatregelen: 

Het virus blijft rondwaren. Daarom zijn er nog steeds maatregelen binnen het onderwijs getroffen om 

dit zoveel mogelijk onder controle te houden. Het brengen en halen van jonge kinderen elke ochtend 

geeft een drukte van belang aan de zijde van ons gebouw aan de K.P. laan 20. Wij gaan uit van het 

eigen ‘gezond verstand’ van ouders en verzorgers bij het brengen en halen. 

 

Onze school telt iets meer dan 200 leerlingen. Gelukkig komen vele kinderen lopend , of met de 

fiets. Als gezonde school juichen wij dit van harte toe. Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 

verzoeken wij via de Brandemaatzijde ( noordkant) met de fiets te komen. Dit vraagt soms een klein 

stukje omrijden, maar dan is er minder drukte aan de K.P. Laan. Indien mogelijk de fietsen parkeren 

aan de buitenzijde van het plein aan de K.P Laan. Daar is nog ruimte naast de fietsen van de 

medewerkers. 

De K.P. laan is een weg met aanwonenden en twee schoolgebouwen. In een deel van de 

Oosterboerschool is nu een andere organisatie gehuisvest , namelijk Wijszo. Deze organisatie 

begeleidt kinderen, die vast zijn gelopen op andere reguliere scholen. Deze kinderen komen niet uit 

onze wijk en dat vergt ook meer verkeersbeweging. Wij adviseren onze wachtende ouders dan 

gebruik te maken van het trottoir aan de K.P. Laan en aan de Brandemaat ( noordzijde van ons 

gebouw). 



Swim2play 

Net als voorgaande schooljaren gaan groep 3 t/m 8 naar Bad Hesselingen 

voor Swim2play. Bij Swim2play leren kinderen het plezier van zwemmen 

kennen én ze leren beter bewegen in het water!  

Hieronder een overzicht wanneer welke groep gaat zwemmen: 

Data Tijd Groep  

25 augustus 

1 september 

8 september 

15 september 

22 september 

09:35-10:20 

 

10.20-11.05 

 

11.05-11.50 

3 en 5 

 

3/4 en 4  

 

8 

29 september 

6 oktober 

20 oktober 

27 oktober 

3 november 

 

09:35-10:20  

 

6 en 7  

 

De groepen 3 t/m 5 gaan met de bus richting Bad Hesselingen. De kosten 

hiervan bedragen €10,- per kind. Meer informatie over het betalen hiervan 

volgt via de Klasbord app van de eigen groep waar u kind(eren) in zit(ten). 

De groepen 6 t/m 8 gaan met de fiets naar het zwembad. Ook in het 

zwembad blijven we alert op de corona maatregelen. Kinderen met 

symptomen als neusverkoudheid en koorts gaan niet mee zwemmen. 

Naderhand mag er niet gedoucht worden.   

 

 
 
 
 



Informatie voor ouders uit de jaargroep van het kind: 

 

In normale tijden plannen wij in de derde schoolweek op de maandagavond een informatie avond 

voor de ouders en verzorgers. Tijdens dat contactmoment vertellen de leerkrachten over de 

dagelijkse gang van zaken in de betreffende jaargroep. Gezien de gehanteerde Corona afspraken is 

dat momenteel niet aan de orde. Toch willen wij in de derde schoolweek de ouders en verzorgers 

gaan informeren. Wij beraden ons nog op een duidelijke manier van informatie verstrekking. 

 

 
 

Startfeest: 

Ook in normale tijden houden wij aan het begin van het schooljaar een startfeest met een speurtocht/ 

vossenjacht en pannenkoeken eten. Gezien de huidige omstandigheden laten wij deze activiteit niet 

doorgaan.  

Contactmomenten, zowel formeel als informeel , zijn een onderdeel van goede communicatie binnen 

onze organisatie. Laten wij allemaal hopen , dat dit weer terugkeert in het ‘ nieuwe normaal’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deze week hebben we veel nieuwe kinderen mogen ontvangen op de Baby/Dreumes en Peutergroep. Ook 
op de BSO zijn er nieuwe gezichten. Van harte welkom! ☺  
 
Brengen en ophalen:   
Dagopvang: 07:30-09:00 uur /12.45-13.00/ 16:00-18:15 uur  
Peuterspeelzaal: 08:30-08.45 uur / 11:45-11:50 uur  

 
Peutergroep:  
 
● De zomer vakantie ligt achter ons en het nieuwe schooljaar is van start gegaan. In de zomer- vakantie 
hebben we veel plezier beleefd ‘op de camping’ van Plus Kinderopvang. Veel zomerse activiteiten zijn voorbij 
gevlogen. Door de zomerse temperaturen hebben we veel met water gespeeld. We hebben een caravan 
gemaakt en de tent werd opgezet. We hebben muziek instrumenten gemaakt en hebben reuze bellen 
geblazen. We deden verschillende bal spelletjes en leerden tennissen! We maakten zelf de lekkerste ijsjes en 
fruitpizza’s. Ook maakten we creatieve kunstwerken met o.a. verf, zand en schelpen. Af en toe was het tijd 
om uit te rusten, dan was de tent of de hangmat een fijne plek om in te relaxen! Al met al, een hele 
geslaagde zomer vakantie!  

● De komende periode van 17 augustus t/m 25 september werken we over het thema: ‘Huisdieren’.  
We hopen dat we samen weer veel mogen beleven en ontdekken tijdens dit nieuwe thema.  
Heeft uw peuter thuis een huisdier? Dan zouden we het leuk vinden daarvan een foto te ontvangen. 
 

Baby/dreumesgroep: 
 
Wij zijn als team weer compleet, fijn om iedereen weer terug te zien na 6 weken! We hopen dat iedereen 
die vakantie had ervan genoten heeft. Wij hebben zes gezellige weken met veel leuke activiteiten gehad.   
Zo hadden we een mooie tent waar we veel in gespeeld, gelezen en gezongen hebben. Daarnaast hebben 
we veel mogen ontdekken; bevroren scheerschuim, kleuren, water en vele andere materialen. Kortom een 
geslaagde vakantie!   
● We beginnen het nieuwe schooljaar weer fris en fruitig. Mocht uw kind nieuwe spullen (denk aan tas, jas 
of fles) hebben denkt u er dan aan om de naam erop te zetten? Alvast bedankt.   

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.pinterest.com/pin/541487555184717832/&psig=AOvVaw3eC3tO5YcSChhzhUTQjy0P&ust=1597774387545000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC9j9XsousCFQAAAAAdAAAAABAJ


● Deze week zijn we van start gegaan met het thema huisdieren! Denkt u nog aan een foto (mocht u een 
huisdier thuis hebben) voor aan onze muur?  

 
BSO: 
 
Een tof campingprogramma samen met de Akker   
We maakten kennis met nieuwe Akker vriendjes en vriendinnetjes net als op vakantie.   
Ook kwam de huisvis van de Akker mee en was er een serieuze visverzorging door de kinderen.   
 
Na het wisselvallige weer kwam het zonnetje weer wat meer tevoorschijn en konden de tenten naar 
buiten.  Er werd hard gediscussieerd over een campingnaam en gewerkt aan een prachtige totempaal. 
Camping Chipioo is geopend!!  
Alle leuke dingen van kamperen kwamen voorbij, zelf vuur maken, broodjes bakken, Kubb competitie, 
vakantie bingo, meloenpizza voor de gezonde snack, hangmathangen, chillen in de tenten met een boek en 
nog veel meer toffe activiteiten..….  
Naast het programma waren er Plus breed een aantal workshops; een tennisclinic verzorgd door Meppel 
Actief in samenwerking met MLTC.   
Maak je eigen tipitentworkshop verzorgd door de Kliederschuur en als afsluiting van het campingprogramma 
een skateworkshop verzorgd door Sever Skateboarding.   
De laatste week was het puffen maar water, schaduw en een ijsje zorgde voor voldoende afkoeling.  
Met het enthousiasme van de kinderen kijken we terug op een geslaagde vakantie.  

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


