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AGENDA

19-11
19-11
20-11
22-11
23-11
26 t/m 29-11
27-11
28-11

Lootjes trekken groep 5 t/m 8
OV vergadering (aanvang 19.30 uur)
Zorg Advies Team (aanvang 13.00 uur)
Meester Rolf afwezig (studiedag)
Groep 5 t/m 8 naar Sinterklaastoneel (aanvang 13.00 uur)
Oudergesprekken
Meester Rolf afwezig (studiedag)
Meester Rolf afwezig (studiedag), vervanging juf Patricia Bezemer

SCHOOLBUURTPLEIN

Het grootste deel van de werkzaamheden aan het plein zijn inmiddels afgerond. Wat zijn we trots op
ons prachtige, nieuwe schoolbuurtplein. Er wordt al flink gespeeld op de nieuwe toestellen. Over een
paar weken kan de glijbaan ook officieel in gebruik genomen worden!
Eind november horen we wat de Rabobank Coöperatieweken ons hebben opgeleverd en weten we
hoe we dit bedrag kunnen inzetten voor de aankleding van het plein. Hierover meer in een later
schooljournaal.
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OUDERGESPREKKEN

In week 48 zijn er weer oudergesprekken. Deze keer zullen de gesprekken vooral gericht zijn op de
voortgang: hoe gaat het op dit moment in de klas, waar is uw kind mee
bezig, wat gaat er goed en wat heeft aandacht nodig. Deze gesprekken zijn
niet verplicht, maar natuurlijk bent u van harte welkom. Vanaf maandag
a.s. kunt u zich weer aanmelden met behulp van het ouderportaal. We
gaan ervan uit dat de problemen met het Ouderportaak, waar we in
september tegenaan liepen inmiddels opgelost zijn. Ontvangt u geen
uitnodiging via het ouderportaal of lukt het u niet om in te loggen? Kijk
eerst even in uw ongewenste mail/SPAM. Is de mail daar niet in terecht gekomen? Meld dit dan even
bij de leerkracht van uw kind of op dinsdag bij Jan Wink, zij kunnen u verder helpen.
VERKEERSOUDER GEZOCHT

Na 10 jaar actief te zijn geweest als verkeersouder voor OBS de Berkenhorst, is het tijd om een
opvolger voor Carel van der Vegt te zoeken. We willen Carel bedanken voor zijn inzet in al die jaren.
Natuurlijk is het fijn om te weten wat een verkeersouder zoal doet:


Leuke en leerzame verkeersactiviteiten voor de kinderen
van De Berkenhorst helpen organiseren.



Meehelpen bij het praktische en schriftelijke
verkeersexamen.



Meedenken over en meehelpen aan een veiligere
omgeving rond de school.



Bijwonen van het overleg van verkeersouders in de gemeente Staphorst (2 keer per jaar).

Lijkt het je leuk om verkeersouder van onze school te worden (alleen of samen met iemand?) of heb
je interesse en wil je eerst meer informatie? Kom gerust even langs op school of nemen even contact
op met Rolf.
OUDERAVOND MEERSCHOOLSE DIRECTIE

Vorige week dinsdag kwam een groep ouders, het team, MR en Wim van Selling, bestuurder van
Stichting Promes samen om de aanwezigen te informeren over het voornemen van een
meerschoolse directie voor De Berkenhorst en De Iekmulder in IJhorst. Tijdens deze avond legde
Wim van Selling uit hoe tot deze constructie is gekomen, hoe hier invulling aan zal worden gegeven
en welke gevolgen dit heeft voor de scholen. Vervolgens hadden ouders gelegenheid om vragen te
stellen en hun mening te geven. De input van deze avond wordt door de MR gebruikt om tot een
advies te komen over de meerschoolse constructie.
JUF MARIE

In de maand december zal juf Marie afwezig zijn. Zij neemt in deze maand verlof op om te gaan
reizen. We wensen juf Marie een fijne tijd en zien haar graag terug in het nieuwe jaar!
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OP TIJD KOMEN

Dagelijks lopen we er tegenaan dat leerlingen te laat komen. Dit is een groot probleem, omdat
kinderen hierdoor onderwijstijd missen. Daarnaast kan een leerling die later binnenkomt, de
activiteit waaraan op dat moment gewerkt
wordt verstoren. Niet in de laatste plaats is het
gewoon heel vervelend voor de leerling die te
laat komt.
Daarom nog even ten overvloede: de deur van school gaat voor leerlingen van groep 1/2 om 8.20 uur
open. Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 is dit om 8.25 uur. Dan gaat de eerste bel. Om 8.30 uur gaat
de tweede bel. Op dat moment willen we graag alle leerlingen in de klas hebben, zodat we met onze
lessen kunnen beginnen!
CERTIFICERING OUDERBETROKKENHEID

Op vrijdag 16 november werd De Berkenhorst
bezocht door dhr. René Koens om te kijken welke
stappen wij als school in de afgelopen twee jaar
hebben gemaakt op het gebied van
ouderbetrokkenheid. Om een goed beeld te
krijgen van hoe de school zich heeft ontwikkeld op
dit gebied, heeft meneer Koens gesprekken gehad
met leerlingen, ouders, leerkrachten en de
directie. Iedereen bedankt voor jullie inbreng! Mede door jullie verhalen hebben we het certificaat
verdiend!
PROMES PODIUM: HELP! IS MIJN KIND GAMEVERSLAAFD?

Maandag 26 november zal een eerste Promes Podium worden georganiseerd. Het Promes Podium is
een initiatief van de openbare scholen, waar allerlei informatieve, opvoedkundige of culturele
activiteiten centraal staan. Maandagavond een informatieavond over sociale media en gamen met
als titel ‘Help, is mijn kind gameverslaafd?’. Van 19.30 tot 20.30 uur bent u van harte welkom in het
Atrium van obsSprinkels aan de Zuiderlaan 197B. De avond is vrij toegankelijk.
YouTube, Facebook, Whatsapp, Twitter, Skype, Instagram, Snapchat, games… Ze zijn niet meer weg
te denken uit ons leven. Er zitten veel voordelen aan het gebruik van social media en gamen, maar
het brengt ook risico’s met zich mee. Ouders staan voor nieuwe opvoeduitdagingen.
Heeft u als ouder zicht op de digitale leefwereld van uw kind? En praat u hier samen over? Heeft u
soms het gevoel dat uw kind teveel in beslag genomen wordt door zijn smartphone of computer? Als
ouder kunt u bijdragen aan verantwoord mediagebruik van uw kind. Tijdens Promes Podium neemt
Marcel Seuninga, een deskundige van VNN u mee in de (digitale) belevingswereld van kinderen.
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