Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht

d

Nieuwsbrief o.b.s. de Oosterburcht

Schooljaar 2020-2021
28 september, nummer 2

Aan de ouders en/of verzorgers,
Algemene mededelingen
Beste ouders/verzorgers,
We zijn het schooljaar fijn gestart en inmiddels al weer een aantal weken
onderweg. We merken dat er een paar zaken zijn waar we u graag even van op de
hoogte willen brengen.
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Nieuwe leerlingen
In september…
Florian
We wensen je heel veel
(leer)plezier op de
Oosterburcht
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Studiedag
Vorige week donderdag hebben we een fijne studiedag achter de rug, we hebben
gekeken waar we momenteel staan in onze ontwikkelingen en afspraken gemaakt
over stappen die we willen zetten. Ook hebben we een gedeelte van de dag
gebruikt om informatie te krijgen over onze nieuwe methode 'Faqta', onze nieuwe
methode wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). Met de nieuwe
informatie gaan we komende week gelijk aan de slag.
Ouder-kindgesprekken
In november houden we de eerste ronde ouder-kind gesprekken. Daarvoor krijgt u
begin november een uitnodiging via de Parro app om deze gesprekken te plannen.
We hebben deze periode vooral gebruikt om de kinderen te leren kennen en te
laten wennen in de groep. Wanneer we de gesprekken in november hebben,
nemen we u samen met uw kind mee om te kijken hoe het nu gaat, wat de
doelen/plannen zijn voor de komende tijd en hebben we tijd voor vragen van uw
kant.
Contact met school
In verband met de coronamaatregelen wordt er gevraagd om ouders en andere
instanties nog zoveel mogelijk te beperken. Dat vinden wij natuurlijk minder leuk,
maar ook voor u als ouder is het misschien vreemd om de school niet zomaar in te
kunnen lopen.
Wij proberen ouders goed op de hoogte te houden via de Parro app. Elke groep
plaatst daar regelmatig informatie en/of foto's op. Komende week gaan we zorgen
dat u nog iets meer van de binnenkant van onze school te zien krijgt. Houdt u
daarvoor ook de app goed in de gaten.
Wanneer er zaken zijn die u met ons wilt bespreken, zoek contact met ons via
Parro, telefoon of mail dan kijken we hoe we dit het best kunnen bespreken.
Doorzetten continurooster tot de kerstvakantie
Afgelopen week hebben we een MR vergadering gehad, daarin hebben we onder
andere het continurooster besproken. Aangezien corona helaas nog niet afneemt,
maar juist weer toeneemt, hebben we besloten om het rooster zoals het nu is nog
voort te zetten tot de kerstvakantie. Het lijkt ons verstandig om het aantal
bewegingen op school zoveel mogelijk te beperken en we bekijken voorlopig per
periode wat er nodig is. De afgelopen tijd zijn er een aantal ouders geweest die
contact hebben gezocht om het continurooster definitief in te stellen, wij gaan na
de herfstvakantie daar een onderzoek naar doen en een peiling uitzetten om zicht
te krijgen hoe alle ouders hier in staan. Hierover hoort u dus na de herfstvakantie
meer.
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Aanvraag extra verlof

Binnen Schouwen-Duiveland zijn met alle (school)organisaties richtlijnen omtrent verlof aanvragen opgesteld,
die gemaakt zijn volgens de kaders van de leerplicht en de inspectie.
Er is hier een brochure van gemaakt om u deze kenbaar te maken.
Een van de strengere richtlijnen is dat er bij iedere aanvraag bewijslast meegeleverd wordt.
Als voorbeeld bij een bruiloft moet de trouwkaart (kopie) meegeleverd worden of bij extra vakantieverlof
moet aantoonbaar zijn via accountantsverklaring dat verlof in de schoolvakanties tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Wij, als school, hebben de opdracht om deze richtlijnen te volgen en toe te passen.
De brochure is als bijlage toegevoegd. Deze is samen met het aanvraagformulier ook te vinden op de website
van de school.
Frequentie nieuwsbrief

Met de invoering van de Parro app in het afgelopen jaar merken we dat
veel informatie gaat via dat kanaal en het belang van een nieuwsbrief wat
naar de achtergrond verdwijnt. We hebben in de vorige nieuwsbrief
aangekondigd de frequentie van de nieuwsbrief te verlagen. Deze komt
dus niet meer elke week. We hebben gemerkt dat er de afgelopen week
toch zaken waren waarvan we u op de hoogte willen brengen. De
volgende nieuwsbrief komt op 8 oktober!
Bijlage:
- Brief van de ouderraad betreft ouderbijdrage
- Brochure aanvraag extra verlof
- Actie schoenendoos
Belangrijke data (komende periode):
30 september:
Start Kinderboekenweek
19-23 oktober:
Herfstvakantie
Volgende nieuwsbrief: Donderdag 8 oktober 2020

Ouderbijdrage
Ouderbijdrage groepen 1 t/m 7: € 50. Ouderbijdrage groep 8: € 100.
Zwemles kinderen groepen 3 en 4: € 60
NL 51 RABO 0349.7081.93 t.n.v. Vrienden van de Oosterburcht, onder vermelding van
groep, voornaam en achternaam van uw kind.

Obs de Oosterburcht
Dr. Schutterstraat 1
4307 BP Oosterland
(0111) 64 19 53
deoosterburcht@obase.nl
deoosterburcht.obase.nl
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