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Staking 15 maart  

Vrijdag 15 maart heeft de onderwijsvakbond Aob 
uitgeroepen als landelijke stakingsdag. We hebben als 

team besloten niet aan de staking deel te nemen en dat 
onze school open is. Wel proberen we onze collega’s te 

steunen door middel van een ludieke actie. 
 

Leerplein 
 

 
We zijn enorm trots op ons prachtige leerplein. Een verlengde van onze klassen, 

waar de kinderen heerlijk kunnen werken. De aankleding wordt in de komende 
weken aangepast…eerst maar eens genieten van deze comfortabele, prachtig 

uitziende werk- en /of overlegplekken. 

  
 

 

Nieuws vanuit Kinderopvang Kinderwereld (BSO) 

De peuteropvang gaat van start! 
Op de dinsdagochtend en donderdagochtend van 8:30 tot 12:00 

uur. Er zijn nog plekken beschikbaar.  

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. 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Gaby Haandrikman Langenberg. Ik ben 48 jaar en 

woon in Erm samen met mijn man. We hebben samen twee 
kinderen, een dochter van 20 en een zoon van 18 jaar. 

Na de voorjaarsvakantie ben ik begonnen met het werken binnen 
de scholengroep op ’t Kompas en de Eiber, wat mij een geweldig 

leuke uitdaging lijkt. U kunt mij hier zien rondlopen op de 

woensdag en de donderdag. Na de zomervakantie zal ik meer tijd 
op beide scholen doorbrengen, nu is dit nog niet mogelijk in 

verband met werkzaamheden op obs de Piramide in Erm. Daar ben ik begonnen als  
leerkracht in groep 1&2 en later als leerkracht in een groep 6,7 en 8 combinatie. 

Sinds een jaar of 7 werk ik met veel plezier als locatiecoördinator aan allerlei 
organisatorisch en onderwijskundige werkzaamheden. Tevens ben ik het 

aanspreekpunt voor u, de ouders en begeleid ik de leerkrachten.  
Mocht er iets zijn, dan hoor ik dat graag. Samen hebben we de zorg voor uw 

kind(eren) en geven we hier richting aan. 
 

Jubileum 
Juf Annet Spijkerman is in de bloemetjes gezet door haar collega’s. 

Ze werkt al 25 jaar in het onderwijs. Gefeliciteerd, Annet!  
We hopen dat we nog vele jaren van je mogen genieten. 

 

   
 

 
 

 

Agenda  
 

Maart: 

18-22  : Kijkweek in de klassen 
25-29  : Projectweek Techniek 

 
April: 

3       : Schoolvoetbaltoernooi ( de uitwijkdatum is woensdag 10 april) 
4       : Veilig Verkeer Nederland Theorie-examen groep 7 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 4  april 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 
 

 

 

 

 

Uitnodiging   Een Klas vol ArcadeOuders. 

 

Week van het Openbaar Onderwijs 
(18 tot en met 22 maart 2019) 

 
In de week van 18 tot en met 22 maart 2019 doet Onderwijsstichting Arcade mee aan de Week van het Openbaar Onderwijs. 

We willen ouders van onze kinderen en andere belangstellenden in het Openbaar Onderwijs graag uitnodigen om zelf te 

komen ervaren wat kinderen op een school van Arcade gedurende een schooldag, leren en ervaren. 

 

Een Klas Vol Ouders 

Gedurende een schooldag kunt u, samen met andere ouders ervaren hoe het is, om anno 2019 weer op de basisschool te zitten. 

Een hele dag gaat u zich bezighouden met vakken, waar kinderen van Arcade ook op een schooldag mee te maken krijgen. Zo 

zal er rekenen, taal, wereldoriëntatie, G/HVO en Gym voorbijkomen. Het gaat om het ervaren wat de kinderen iedere dag 

doen. 

U kent wellicht het programma een Klas Vol Ouders, uitgezonden in het najaar van 2018.  

Klik hier op youtube en bekijk de trailer. Het was onze inspiratie om dit te gaan organiseren. 

 

Zowel in Hardenberg, als in Coevorden is er 1 school die de deuren voor ouders een dag lang openstelt. Er kunnen ongeveer 

20 ouders per school komen. (Komen er meer aanmeldingen dan organiseren we een dergelijke dag in de loop van het jaar nog 

eens) 

 

Heeft u zin om weer eens echt in de schoolbanken te zitten en te ervaren wat kinderen in het (openbaar) onderwijs ervaren? 

 

Wanneer en waar: 

 

➢ Vrijdag 22 maart 2019 

➢ O.B.S de Kern, Erve Odinck 3   Hardenberg, 

➢ O.B..S. Burgemeester S.J. van Royen, Sportparklaan 20, Schoonoord, 

 

U kunt zich aanmelden via het onderstaande emailadres onder vermelding van uw naam en de locatie van uw voorkeur. Let 

Op! Vol is Vol. 

 

“Niet te laat komen dus” 

 

                                 eenklasvolarcadeouders@onderwijsstichtingarcade.nl 
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GENIETEN VAN HET OUDERSCHAP?  

 
Ooit hebben we als ouders de vlag uitgehangen, bij de geboorte van ons kind. Gaandeweg bleek het 
opvoeden van kinderen niet altijd even gemakkelijk.  
Herken je dit? Een tijdelijke dip? Of twijfel: doe ik het wel goed?  
Misschien is er sprake van scheiding, ziekte, zorgen om de kinderen, weinig sociale contacten of 
isolement door andere taal en cultuur. Je voelt je er alleen voor staan. Dan kan het soms kan zo zwaar 
voelen dat de eigen accu leger en leger raakt. En zie je jezelf ineens kortaf reageren of niet meer de 
moeder/vader zijn, die je voor ogen had, toen je plannen maakte een gezin te stichten. Een door Home-
Start getrainde vrijwilliger, kan dan het ouderschap tijdelijk verlichten, door bij te springen en precies 
het steuntje in de rug geven, dat op dat moment nodig is. De vrijwilliger van Home-Start heeft tijd en 
aandacht voor het gezin en bezoekt het wekelijks. Zij is als een maatje voor het gezin, zowel voor de 
ouders als voor de kinderen. Zolang als wenselijk is, meestal gedurende een periode van een paar 
maanden tot een jaar. Sommige vrijwilligers komen vooral voor de kinderen. Andere ouders hebben 
meer behoefte aan iemand om zelf mee te praten. We stemmen af , op waar behoefte aan is. Wil jij het 
weer leuk hebben met je kind(eren)? Kun jij wel dat steuntje in de rug gebruiken? Neem dan contact 
met ons op!  
 
MOCHT JE OVERIGENS ZELF VRIJWILLIGER WILLEN WORDEN…. Wij zijn op zoek naar jou! 
Twee keer per jaar start een training voor nieuwe vrijwilligers. In 5 bijeenkomsten (onder schooltijd) 
komen we bij elkaar, om handvatten te krijgen bij het vrijwilligerswerk voor Home-Start: Wat helpt 
wel/niet? Hoe zorg je als vrijwilliger voor je eigen grenzen? Hoe kun je als vrijwilliger de ouders 
versterken in hun eigen kracht als opvoeder. Na afloop van deze cursus geven nieuw opgeleide 
vrijwilligers vaak aan, dat ze het jammer vinden dat de 5 keer zo snel om zijn! De “troost” is dat we na 
de cursus, elkaar om de ca. 8 weken weer terugzien op inspirerende terugkomochtenden met intervisie 
of een thema. Als Home-Start vrijwilliger bezoek je wekelijks hetzelfde gezin, op een tijd die jou zelf 
goed uitkomt.  
 
Van de vrijwilligers wordt vooral gevraagd dat zij opvoedervaring hebben, doordat ze zelf kinderen 
hebben of door werkervaring. Daarnaast is het van belang dat iemand het leuk vindt om een dagdeel 
binnen een gezin mee te draaien en de vraag van het gezin centraal kan stellen. 
 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de coördinator Erika Odink-Holsappel, 06-10042144 of 
home-startommenhardenberg@stdekern.nl 
Voor meer informatie zie www.home-start.nl.  
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