SCHOOLJOURNAAL

OBS de Berkenhorst
Staphorster Kerkweg 40, 7951 JS Staphorst
:0522–461359 : :deberkenhorst@stichtingpromes.nl
website: http://www.deberkenhorst.nl

2 november 2018

AGENDA

06-11
07-11
12-11
16-11

Ouderavond meerschoolse directie, aansluitend MR-vergadering (aanvang 19.30 uur)
Studiedag, leerlingen vrij!
VOO vergadering (aanvang 20.00 uur)
Certificering ouderbetrokkenheid (meer informatie volgt)

SCHOOLBUURTPLEIN

In de herfstvakantie zijn de speeltoestellen geplaatst. We zien dat ze onder en na schooltijd al goed
gebruikt worden. Gelukkig! In de komende weken zal er gestraat worden en wordt er gras geplaatst
op de heuvel met glijbaan. Zo komt de voltooiing van het plein steeds dichter bij!
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RABOBANK CÖOPERATIEWEKEN

Wij willen graag ons nieuwe plein nog leuker maken! Je kunt vanaf 1 november voor De Berkenhorst
gaan stemmen op de Rabobank Coöperatie Weken van Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland! Stem jij op ons? Ga naar www.cooperatieweken.nl/mss en breng je stem uit!

OUDERAVOND MEERSCHOOLSE DIRECTIE

Op 4 oktober j.l. is de medezeggenschapsraad (MR), middels een schrijven van dhr. van Selling op de
hoogte gebracht van het voorgenomen besluit om OBS de Berkenhorst en OBS de Iekmulder onder te
brengen in een meerscholen directie. Een meerscholen directie betekent dat één directeur meerdere
scholen onder zich heeft.
In het voorgenomen besluit wordt de huidige directeur van OBS de Berkenhorst (Rolf Jansen) als
meerscholen directeur genoemd.
Wat betekent dit voorgenomen besluit nu concreet voor OBS de Berkenhorst:
• De directie-uren worden verdeeld over de directeur en de locatieleider
• Ongeveer de helft van zijn werktijd zal Rolf op de Iekmulder in IJhorst zijn
• Vanuit huidige team zal een locatieleider aangesteld worden (1 dag per week)
• Rolf zal groep 7/8 geen les meer geven, hiervoor moet invulling worden gezocht
We voelden ons wat overvallen en hebben schriftelijk gereageerd op de ontvangen brief. Hierop
heeft dhr. Van Selling geantwoord en in de laatste week voor de herfstvakantie hebben we een
gesprek gehad met Rolf en dhr. Van Selling. Daarin is onder andere afgesproken een ouderavond te
beleggen.
De MR zal gevraagd worden om advies te geven op het voorgenomen besluit. Om dit goed te doen
willen wij, als uw vertegenwoordigers, graag uw mening horen over het voorgenomen besluit. We
nodigen u dan ook van harte uit om met ons van gedachten te wisselen over dit onderwerp
Dhr. Van Selling (bestuurder van Promes) zal uitleggen hoe het bestuur tot dit besluit is gekomen en
er is gelegenheid om vragen te stellen.
Wanneer: Dinsdag 6 nov 2018 om 19:30u
Waar: OBS de Berkenhorst
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De briefwisseling tussen Promes en MR zal op de ouderavond ter inzage liggen.
We horen en zien u graag!
KWINK

Kwink! Als het goed is, denkt u dan meteen: O ja, dat is de methode voor sociaal-emotioneel leren op
de school van mijn kind. Mede door Kwink leert uw kind zichzelf beter kennen en beter met zijn
emoties omgaan. En met anderen natuurlijk. Belangrijke vaardigheden voor nu en later.
Uw kind hoort goed in zijn vel te zitten. Vrolijk,ontspannen en vooral… zich veilig voelen. Op school,
thuis, op de club. Daar kan iedereen in zijn omgeving een bijdrage aanleveren, maar uw kind zelf ook
natuurlijk. In deze lessen werkt uw kind aan een aantal belangrijke vaardigheden hiervoor.


Les 6: De pest aan pesten. Over: weten hoe je pestgedrag kunt helpen voorkomen en opkomen
voor anderen.



Les 7: Zelfvertrouwen. Over: leren ontdekken wanneer je zelfvertrouwen hebt.



Les 8: Hou je in. Over: ik zeg niet alles wat ik denk, gekoppeld aan wijs leren omgaan met sociale
media (voor oudere kinderen).



Les 9: Vooroordelen en stereotypen. Over: hoe vooringenomen meningen de basis kunnen zijn
van negatieve discriminatie en buitensluiting.



Les 10: Per ongeluk – expres. Over: onbewust en bewust gedrag van kinderen en de gevolgen
daarvan voor anderen.

OPEN BEDRIJVENDAG STAPHORST

Op zaterdag 17 november van 9.30-16.00 uur kunt u ‘in de keuken’ kijken van meer dan 30 bedrijven
en organisaties in de gemeente Staphorst. Een unieke gelegenheid om in eigen tempo eens te
informeren bij bedrijven waar u altijd al eens wilde kijken. Een ideale gelegenheid, voor u en uw
kind(eren) om u te oriënteren op de arbeidsmarkt in
gemeente Staphorst. Op school zal er in het bijzonder
in groep 7 aandacht aan worden gegeven. Zij volgen een
les over techniek en krijgen een bedrijfspresentatie van
één van de deelnemende bedrijven.
Deze leerlingen krijgen ook een stempelkaart mee en bij
vijf behaalde stempels kunnen ze een handig presentje ophalen bij de Pieter Zandt.
Graag heten alle deelnemende bedrijven u met uw kinderen van harte welkom!
Informatie over de deelnemende bedrijven is te vinden op: www.openbedrijvendagstaphorst.nl
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