
 

   

 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij de tweede Nieuwsbrief van dit schooljaar. 

 
 Upgrade/meubilair 

De upgrade wordt in de herfstvakantie afgerond met zonwering screens aan de buitenzijde van de 
lokalen. Met de leverancier van meubilair zijn we in gesprek om een plan te maken voor de 
inrichting van het bovenbouw- en onderbouwplein binnen. De bedoeling is dat met name het 
bovenbouwplein multifunctioneel kan worden gebruikt: voor handvaardigheid, voor leerlingen die 
even zelfstandig werken en voor bijeenkomsten voor personeel en ouders. 
Het nieuwe meubilair voor de groepen 5/6 en 7/8 is op 21 september geleverd. 
 

 Kijkweek 
Volgende week staat er voor alle groepen de Kijkweek gepland. Deze week organiseren we, omdat 
we u als ouders graag willen betrekken bij ons onderwijs en u willen laten zien hoe een aantal 
zaken werken op school. We kunnen u er alles over vertellen tijdens een informatieavond, maar 
het zelf zien en wellicht een beetje ondervinden, zegt zoveel meer dan er alleen maar iets over te 
horen. 
Iedere leerkracht geeft zijn eigen invulling aan deze kijkweek. Houdt daarom de mail in de gaten, 
zij geven u informatie over wanneer u welkom bent om een kijkje te nemen. 
 

 Onderwijsassistent 
Vanaf vorige week  is Wendy Boessenkool begonnen als onderwijsassistent. Ze werkt op maandag-
dinsdag-  en donderdagochtend en biedt op die ochtenden ondersteuning aan de vier groepen. 
Elke groep heeft een eigen rooster van inzet waarmee Wendy mee aan de slag gaat. De benoeming 
van Wendy is mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de werkdrukmiddelen die onze school 
vanaf dit schooljaar krijgt. 
 

 Kinderboekenweek 
De afgelopen weken is er in elke klas aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. In de gangen 
van de school zijn tafels ingericht met een aantrekkelijke opstelling van allerlei boeken die te 
maken hebben met het thema: Vriendschap. Woensdag 17 oktober zullen we de 
Kinderboekenweek gezamenlijk afsluiten in het speellokaal. U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. Dit zal omstreeks 11.30u starten. 

 
 Kinderopvang Kinderwereld (BSO) 

Sinds 3 september 2018 is er een locatie van Kinderwereld gevestigd in een lokaal van ‘t Kompas. 
Op deze locatie biedt Kinderwereld peuteropvang aan op dinsdagochtend en donderdagochtend 
van 8:30 tot 12:00 uur. Er zijn nog 16 plekken beschikbaar. Vanaf januari 2019 is er subsidie van 
de gemeente beschikbaar, en kunnen ook peuters komen waarvan ouders niet in aanmerking 
komen voor kinderopvangtoeslag (waarvan 1 ouder niet werkt, of een studie volgt bijvoorbeeld). 
Ook wordt er dagelijks voorschoolse en naschoolse opvang aangeboden. De openingstijden zijn 
van 7:00 uur tot 19:00 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.kinderwereld.info en voor 
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vragen kunt u bellen naar ons hoofdkantoor 0524-524445. Een informatiepakket is op school 
verkrijgbaar. 
 

 Overblijf 
We zijn ontzettend blij dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen om zich wekelijk of 
tweewekelijks te willen inzetten voor een half uur toezicht op de leerlingen van 12.00 tot 12.30 
zodat wij als leerkrachten rustig kunnen pauzeren. Toch zien we dat nog niet alle momenten zijn 
ingevuld en hebben we behoefte aan “reserve-ouders” die we kunnen inschakelen als ouders 
plotseling verhinderd zijn. Daarom alsnog onze oproep om u op te geven voor het overblijven. Dat 
hoeft zich niet alleen te beperken tot de ouders maar ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom 
om het overblijf halfuurtje voor hun rekening te nemen. Ouders, opa’s en oma’s kunnen zich 
melden bij de leerkracht van de groep. 
 

 Toestemmingsformulier AVG 
Uw zoon of dochter heeft afgelopen week een formulier mee naar huis gekregen dat betrekking 
heeft op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Middels dit formulier wordt 
uw toestemming gevraagd voor het publiceren van foto's, video's etc.   
We vragen u om dit formulier in te vullen en weer in te leveren bij de leerkracht van uw kind 
zodat we in het vervolg rekening kunnen houden met uw keuze.  
 

 Fietsenkeuring 
Op maandag 5 november vindt de jaarlijkse fietsenkeuring plaats op school. De kinderen mogen dan hun 
fiets meenemen. Zog dat de fiets in orde is. De deskundigen zullen dan bekijken of de fiets aan de regels 
voldoen zoals verlichting e.d. Wij willen graag het belang onderstrepen van zo’n keuring omdat de donkere 
dagen er weer aan komen! 
 

 Nationaal Schoolontbijt 
Op woensdag 7 november is er het Nationaal Schoolontbijt bij ons op school. In samenwerking met de OR 
wordt e.e.a. georganiseerd. Via de leerkrachten zult u op de hoogte worden gesteld van wat er die ochtend 
gaat gebeuren. 

 
 MR nieuws 

De MR komt circa 6 keer per jaar bij elkaar. Om alle ouders en leerkrachten hier meer in mee te 
nemen zullen de onderwerpen die in een MR-vergadering zijn besproken opgenomen worden in 
de nieuwsbrief. 
 
U heeft van de MR deze week een bericht ontvangen met een oproep thema’s en suggesties te 
geven voor het door het bestuur van onze school Arcade op te stellen strategische beleidsplan. 
De MR zal dinsdagavond 16 oktober samen met de andere MR’s van de scholengroep 
deelnemen aan een bespreking hierover. 
 
Vragen over de besproken punten of over de MR? 
Spreek gerust iemand van de MR (Angelique Burrekers, Monique Boer, Marco Schulting of Henny 
Akkerman (06-22553945). 

 
 Aanmelding leerlingen 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 oktober 2018  en 1  oktober 2020 4 
jaar worden binnenkort aan te melden. Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben 
om goede prognoses voor de volgende jaren te maken. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook 
door te geven aan buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan te 
melden. Uiteraard kan er op school altijd een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk 
gesprek en/of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. 

 
 



 
 Data voor de komende periode 

o Week van 15 tot en met 19 oktober: kijkweek 
o Afsluiting Kinderboekenweek: woensdag 17 oktober om 11.30  
o Fietsenkeuring: maandag 5 november 
o Nationaal Schoolontbijt: woensdag 7 november 

 
 
         Met vriendelijke groeten, 
 
         Mede namens het team, 
 
         Lútsen Renema 

 
 
 
Bijlage(n): 
 
Sinterklaas knutselmiddag in MFC De Baron. 

 
Zaterdag 24 november is er weer een Sinterklaas knutselmiddag in MFC De Baron van 13:30 tot 
15:30. De knutselmiddag is voor kinderen van de basisschool. Tijdens de knutselmiddag gaan de 
kinderen aan de slag met een creatieve knutselactiviteit. Deelname is gratis, maar aanmelden 
verplicht. 
De knutselmiddag wordt georganiseerd door het kinderwerk van De Stuw is samenwerking met 
MFC De Baron. Aanmelden kan per telefoon via 06-40294524, via mail naar 
maroesjka03@gmail.com of door langs te komen bij De Stuw in MFC De Baron. Bij het 
aanmelden graag de naam, leeftijd plus telnr. vermelden. Sluitingsdatum voor aanmelden is 
vrijdag 16 november. MFC De Baron bevindt zich aan de Julianastraat 54 in Dedemsvaart. 
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