
 

   

 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

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

 Inloopavond 7 november 
Het was gisteren van 18.30 tot 19.30 lekker druk in school. Veel ouders en kinderen hebben 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de bouwwerken te bekijken die de kinderen hebben 
gemaakt op het thema bouwen. De nieuwe upgrade en het nieuwe meubilair kon worden bekeken 
en het plan voor het bovenbouwplein binnen. Ook konden we een aantal nieuwe ouders en 
kinderen begroeten die nieuwsgierig waren naar de school. Als klap op de vuurpijl werd op 
feestelijke wijze de nieuwe kinderopvang geopend. We willen graag iedereen bedanken die zich 
hebben ingezet om deze avond mogelijk te maken. 

 
 Enquêtes 

Op korte termijn zullen op alle scholen van Arcade – dus ook onze school - diverse enquêtes 
uitgezet worden (ouders, leerlingen en personeel). Op deze wijze willen we in kaart brengen hoe 
de school, het onderwijs, de communicatie etc. wordt ervaren door een ieder die onderdeel 
uitmaakt van de school.  
De vragenlijsten zijn digitaal. Om deze in te kunnen vullen ontvangt u t.z.t. inlogcodes. De 
kinderen krijgen op school de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. Dit geldt voor kinderen 
vanaf groep 6. 
Wij vragen hiervoor uw medewerking, zodat we een duidelijk en eerlijk beeld krijgen van wat er 
leeft en speelt. 
 

 Inval- en vervangingsproblematiek 
In de media is er al veel over gezegd en geschreven: een groot te kort aan kwalitatief goede 
invallers. Wij doen er alles aan om, ook binnen ons bestuur, dergelijke vacatures zorgvuldig in te 
vullen, maar we moeten wel roeien met de riemen die we hebben. 
Om ons heen horen we dat er met grote regelmaat groepen thuis moeten blijven, omdat er geen 
invaller is. Gelukkig hebben wij dat nog maar een enkele keer hoeven doen. Wel houden wij ons 
hart vast voor de periode waarin de griepgolf meestal plaatsvindt. Het kan voorkomen dat wij 
door overmacht ook een groep thuis moeten laten blijven. Wij zullen altijd proberen u hierover 
tijdig te informeren, maar wanneer een leerkracht zich ‘s morgens ziek meldt, lukt dat niet. We 
hopen op uw begrip mocht een dergelijke situatie zich voor gaan doen. 
 

 Vrijwillige ouderbijdrage/bijdrage schoolreis 
Deze week zijn de brieven meegegeven met het verzoek de gevraagde bijdragen voor het 
schooljaar 2018/2019 over te maken. De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds welke 
wordt beheerd door de penningmeester van de Ouderraad. Uit dit fonds worden verschillende 
activiteiten bekostigd zoals schoolreisjes, schoolfeesten, vieringen, ouderavonden, 
sportevenementen, culturele activiteiten e.d.  
Voor wie de gevraagde bijdrage moeilijk kan betalen is er de mogelijkheid om een (betalings) 
regeling te treffen met de schoolleiding/penningmeester van de OR. 
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 Flessenactie  

De opbrengst van de flessenactie van TOP2000 café in Dedemsvaart gaat dit jaar naar DUCHENNE 
HEROES. Duchenne is een spierziekte waarbij de spieren worden afgebroken en deze patiënten 
overlijden gemiddeld op 35 jarige leeftijd. Doordat er maar een paar honderd patiënten zijn gaat 
er te weinig geld naar onderzoeken toe vanuit de overheid.  Er wordt in december door de 
organisatie een rolcontainer in school geplaatst om lege flessen te verzamelen. Halen wij als school 
het meeste statiegeld op dan winnen we een filmvoorstelling (er wordt rekening gehouden met 
het aantal leerlingen per school). Als school willen we deze actie graag ondersteunen. Dus zoveel 
mogelijk lege flessen  in de rolcontainer graag! 

 
 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 
vragen kunt u bellen naar ons hoofdkantoor 0524-524445. Een informatiepakket is op school 
verkrijgbaar. 

 
 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. 
 
De MR heeft maandagavond 26 november de volgende vergadering. 
 
Vragen 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 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. 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderwereld.info/


             Agenda november 
 
               Week 47        1e ontwikkelgesprek 
               26                    MR vergadering 
 

             Agenda december 
                5                     Sinterklaasfeest (nadere info volgt) 
                19                   kerstbakjes maken en ’s avonds kerstfeest (nadere info volgt) 
                21                   kerstvakantie (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij) 
 
             De volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 december 

 
 
        
             Met vriendelijke groeten, 
 
             Mede namens het team, 
 
             Lútsen Renema 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage(n): 
 

Jeugdsportmonitor gemeente Hardenberg 
 

UITNODIGING JEUGDSPORTMONITOR 2018 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Hardenberg de 

Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de 

jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden 

gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid. 

Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.  

 

Wat vragen we van u? 

De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een 

betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 

10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.  

 

Hoe doet u mee? 

Via onderstaande link komt  u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde basisschool 

zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de 

vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 9 

december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot. 

 

 
Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018OBSKompas 
 

 

Alvast bedankt voor uw deelname! 

 

PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren van Sportservice 

Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).  

 
 

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. Vol=Vol 
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