
 

 Nieuwsbrief 7 schooljaar 2018-2019 

Maart 

 
Personele ontwikkelingen: 

 
Na de voorjaarsvakantie is bij ons op school juf Rosalie Rozeboom begonnen. Rosalie is 

onderwijsassistent en komt de rest van het schooljaar, op dinsdag, woensdag en donderdag 
bij ons werken. Ze zal veel ingezet worden in de onderbouw van onze school, maar ook in de 
andere groepen zal ze hand- en spandiensten verrichten. 

 
Ook hebben wij op de maandag en donderdag een vakleerkracht gym tot onze beschikking. 

Zijn naam is Kenny Leferink en geeft op deze twee dagen gym in alle groepen, ook bij de 
kleuters. Kenny heeft de CIOS gedaan en is daarmee volledig bevoegd om deze lessen te 
verzorgen.  

 
 

Schoolontwikkeling 
In iedere groep zijn wij aan het werk met De Vreedzame School. 
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren: 

 op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
 op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
 constructief conflicten op te lossen 

 verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
 open te staan voor verschillen tussen mensen. 

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar 

vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende 
werking van uitgaat. 

In de groepen hebben wij samen met de kinderen regels opgesteld. Ook voor de hele school 

zijn we daar mee bezig. 
Een kind moet zich vooral ook veilig voelen op school. 
In het kader daarvan merkten we dat het schoolplein in de pauze wel erg vol is. Jonge 

kinderen kijken tegen de grotere kinderen op en er wordt soms erg wild gespeeld. Daarom 
hebben wij besloten om daarin een splitsing te maken voor bovenbouw en onderbouw. 

De ochtendpauze is met alle kinderen; zodat jonge kinderen ook nog kunnen spelen met 
oudere kinderen. De middagpauze is vanaf maart gesplitst in groepen 1-2-3-4-5 en groepen 
6-7-8. 

 
 

 
 
 

 
 



Staking 15 maart  
Vrijdag 15 maart heeft de onderwijsvakbond Aob een landelijke onderwijsstaking 

uitgeroepen. Alle sectoren doen mee, van basisschool tot universiteit. 
Onze school zal deze dag gesloten zijn. 

Meer informatie over de achtergrond van de staking vind u hier: 

https://www.aob.nl/acties-en-landelijke staking/  

 

Oud en nieuw meubilair 

Eindelijk is het dan bijna zo ver; wij hebben nieuw meubilair! 

Neemt u gerust even een kijkje! 

De stilte ruimte (bij het lokaal van groep 8) is ingericht als leerplein met aantrekkelijke 

hoeken om in te werken. Dat ziet er prachtig uit! 

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een nieuwe tafel en stoel. We hebben er voor 

gekozen dat we in alle groepen, naast losse leerling-setjes, ook gaan werken met 

groepstafels. Hieraan hebben 4 kinderen een werkplek. Groepstafels zetten we heel bewust 

in, zodat kinderen een goede plek hebben om nog beter te leren samenwerken. Maar ook aan 

deze tafels kan individueel gewerkt worden door het plaatsen van een (spiek)scherm. 

Ook krijgen alle leerkrachten hebben een nieuw bureau en een nieuwe bureaustoel. 

 

 

 

 
Pannenkoekdag 

 
 

Vrijdag 22 maart is het weer Nationale Pannenkoekdag. 
Ook dit jaar willen we daar weer aan meedoen.  

Vaders / moeders van groep 6 /7 zijn gevraagd om pannenkoeken. Kinderen van deze groep 

gaan dan samen met de bewoners van van Hemerstede lekker pannenkoeken eten. De 

organisatie hiervan is in handen van Annemiek Grooteboer. 

Het vorig jaar zijn alle kinderen getrakteerd op een pannenkoek. Dat willen we graag dit jaar 

weer. We hebben dus “bakkers” nodig. Het is de bedoeling dat de pannenkoeken thuis 

gebakken worden en warm op school om 12.00 uur gebracht worden. Wanneer u wel voor de 

groep van uw kind wilt bakken wilt u dat dan aangeven bij de leerkracht?  

 

 

 

 

 

https://www.aob.nl/acties-en-landelijke%20staking/


Schoolreisje 

Op dinsdag 2 juli gaan we op schoolreis. 

Dit schooljaar gaan de groepen 3 t/m 6 naar Appelscha: Duinen Zathe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  
 
Maart: 

15        : Stakingsdag 
18-22   : Kijkweek op school 

22        : Pannenkoekdag 
25-29   : Projectweek Techniek 
27        : Kriebelcontrole 

 
April: 

1-5      : Week van Mooi Schoon 
12       : Koningsspelen 

18       : Paasactiviteiten op school 
19 – 22: Goede vrijdag vrij + 2e Paasdag 
 

 
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 4 april 2019 

 
 

 
 

 
 

 
Bijlage: 

 Bijlage 1: Een klas vol Arcade ouders 

 Bijlage 2: Kinderwereld: genieten van het ouderschap 

In de bijlage ( boven in de balk) een folder van Home-start 

 

 

 



 

            Bijlage 1 

 

 

Een klas vol ouders   27-02-2019 

 

 
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. 

Uitnodiging   Een Klas vol ArcadeOuders. 

Week van het Openbaar Onderwijs 

(18 tot en met 22 maart 2019) 
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: 

  

Ø  Vrijdag 22 maart 2019 

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

Ø  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” 

 

Mailadres: eenklasvolarcadeouders@onderwijsstichtingarcade.nl 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydlP-y4O7Q0
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(101,101,110,107,108,97,115,118,111,108,97,114,99,97,100,101,111,117,100,101,114,115,64,111,110,100,101,114,119,105,106,115,115,116,105,99,104,116,105,110,103,97,114,99,97,100,101,46,110,108))


 

 

                                                      Bijlage 2 
 

 
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.  

 

 

 

http://www.home-start.nl/

