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Van de directie
PBS
Vanuit PBS doen we mee met een
onderzoek waarbij we 1x per jaar een
externe meting krijgen rondom alles
wat met PBS te maken heeft. Tijdens
deze meting, de zogeheten SET, wordt
gekeken naar het papierwerk rondom
PBS (zoals de besluitvorming en
borging) en worden ouders, kinderen,
personeel en directeur bevraagd over
PBS binnen de school. Alle onderdelen
die aan bod komen worden vervolgens
gescoord en in een rapport verwerkt.
We zijn blij en trots te kunnen vertellen
dat we op de afgelopen meting een
totaalscore van 7.7 hebben gehaald.
Onderdelen als de zichtbaarheid van
PBS binnen school en de bekendheid
van de waarden en regels onder zowel
ouders, kinderen als personeel
scoorden zelfs tussen de 9.8 en 10.
Tegelijk zien we ook een aantal
actiepunten uit het rapport naar voren
komen. Binnen het pbs-kernteam
hebben we deze samen met onze pbscoach besproken en deze worden
weggezet in de vergaderplanning voor
de rest van het jaar. Eén van de punten
waar nog winst te halen valt is onze
samenwerking met u, de ouders. De
eerste stappen zijn hierin al gezet door
onze coördinator klankbordgroep
ouders in de persoon van Ineke Poel.
Zij zal een aantal keren per jaar ouders
uitnodigen mee te denken over PBS
binnen de school. Daarnaast willen we
als team nadenken over hoe we de
vertaling kunnen maken van de
gedragsverwachtingen op school naar
thuis. Mocht u een uitnodiging krijgen,
dan hoop ik dat u dat u met ons mee
wilt denken.
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Studiedag
Afgelopen woensdag vond de Oosthoekstudiedag plaats. Dit is een evenement
waarbij het personeel van alle 12
Oosthoekscholen samen komen om
kennis op te doen en samen door te
praten, maar ook om te ontspannen en
samen plezier te hebben.
De lezing werd deze keer verzorgd door
Colette de Bruin, bedenker van de Geef
me de vijf-aanpak en specialist in auticommunicatie. Zij heeft ons
meegenomen in de wereld van CASS,
een leerling met autisme. Naast uitleg
over de werking van het brein bij
iemand met autisme gaf ze ook veel
praktische tips die meteen
meegenomen kunnen worden in de
praktijk.

Met vriendelijke groet,
Ineke Luisman
Locatiecoördinator
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Groep 7-8
Pilot
Inmiddels zijn we twee weken
onderweg met onze pilot rondom
gepersonaliseerd leren en de eerste
ervaringen zijn positief.
De kinderen geven aan meer rust te
ervaren nu een heel lesuur aan één
onderwerp kan worden besteed en na
de les het gevoel te hebben het
onderdeel goed te begrijpen.
Groep 7 werkt met een weektaak
waarop in één oogopslag duidelijk is
welke lessen en taken aan het eind van
de week af moeten zijn. Zij krijgen
hierbij les en begeleiding van juf Poel,
juf van Hartingsveldt en juf Stoel.
Groep 8 werkt met een portfolio, waarin
de leerlijnen voor rekenen en spelling
uitgewerkt zijn. Per onderdeel vragen
we van de kinderen 3x een bewijs van
beheersing en dit kan afgetekend
worden in het portfolio. Per dag worden
meerdere onderdelen uit de leerlijnen
aangeboden en de kinderen kunnen zelf
aangeven wanneer ze klaar zijn om te
bewijzen dat ze dit onderdeel
beheersen.

de aula of naar de portfolio’s van groep
8.
Automatisering
Eén van de onderwerpen waar we extra
aandacht aan besteden is het
automatiseren. Bij automatiseren gaat
het er om, dat je iets zodanig inoefent,
dat kennis en vaardigheden op gehaald
kunnen worden zonder lang na te
denken. Dit oefenen we door met
spelling door bijv. iedere spellingles te
starten met een 5-woordendictee,
waarin woorden met verschillende
spellingsmoeilijkheden voorbij komen.
Bij rekenen gaat het bijv. om het
oefenen van de tafels of optel- en
aftreksommen tot 100.
Het zou fijn zijn als er ook thuis wat tijd
en aandacht besteed kan worden aan
automatisering, bijv. via de site
www.leestrainer.nl (rechtermenu:
rekenen, dan groep 7/8). Tien
minuutjes per dag helpt enorm!
Tot zover deze keer. Een hartelijke
groet van groep 7/8 en leerkrachten.

Hoewel het een flinke lijst is, hebben we
ook gemerkt dat er best wat dingen op
staan die veel kinderen al beheersen.
Hierbij kunt u denken aan de tafel van
6 of woorden met au(w) of ou(w).
Komt u voor of na schooltijd gerust een
keer kijken in het ‘lokaal’ van groep 7 in

Groep 5-6
Deze keer geen update over wat er de
afgelopen periode is gebeurd in de klas,
maar een vooruitzicht over wat we gaan
doen in de voorjaarsvakantie.
Ezra: Ik ga in de vakantie naar
Enschede om te schaatsen in de
schaatsbaan. Ik ga zondag tot en met
dinsdag logeren bij opa en oma en krijg
daar breiles van oma.
Yael: Ik ga van vrijdag tot en met
zondag naar een huisje in Drenthe met
de familie van mijn moeder. Wij gaan
de verjaardag van opa vieren, die wordt

Februari 2018

61! We kunnen dan lekker in de jacuzzi
buiten, want het water is lekker warm.
We kunnen ook als het water niet
bevroren is, met de pond over het
water.
Fien: Ik ga zondag naar de verjaardag
van mijn neef Gijs. Ik ga thuis met mijn
Lego-friends bouwen. Alles staat nu nog
in dozen, maar ga alles weer helemaal
opbouwen.
Twan: Ik ga logeren bij mijn opa en
oma van zondag tot en met maandag.
Ik ga in de vakantie veel ultimate-team
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spelen op de X-box en lekker spelen in
de buurt met mijn vrienden. Ook ga ik
naar de keepersschool voor de tweede
keer, hier heb ik veel zin in!
Marjolein: Ik ga woensdag in de
vakantie met mijn moeder en een
collega van haar een dagje uit naar de
Lion-King in Scheveningen. We gaan
van te voren lekker uiteten en daarna
weer. En de donderdag en vrijdag in de
vakantie is papa gezellig met mij thuis
en gaan we leuke dingen doen.
David: Ik ben helaas ziek toen dit werd
gemaakt in de klas, maar ik hoop zo
snel mogelijk beter te worden, zodat ik
kan gaan genieten van het mooie weer
en de vrije dagen.
Jasper: Ik ben van plan om veel te
gaan spelen met mijn Lego. En ga
terwijl ik aan het spelen ben, liedjes
luisteren op mijn keyboard. Ik heb ook
erg zin om iedere dag niet de wekker te
zetten, maar lekker uit te slapen.
Gijs: Ik ga volgens mij ook schaatsen in
de vakantie in Enschede. Ook ga ik op
de playstation FIFA spelen samen met
Jasper. Ook wil ik als het droog is in de
vakantie lekker gaan fietsen, misschien
wel helemaal naar mijn opa en oma.

Zippora: Ik hoef eindelijk een weekje
niet zo vroeg op te staan om met de
bus helemaal naar school toe te gaan.
Ik heb nu ook de tijd om samen met
mijn zusje te tekenen in ons tekenboek.
Ook ga ik verder om mijn kleedje af te
maken. Ik ga elke dag wave-boarden
met mijn zus.
Joseph: Ik ga vrijdag tot en met zondag
logeren bij mijn oma samen met mijn
zus en neef. Ik ga nog trainen voor
voetbal deze vakantie en ik ga ook op
de PlayStation Fortnite spelen samen
met Lucas. Ik ga ook in de buurt lekker
voetballen als het mooi weer is.
Maarten: Ik ga in de vakantie op mijn
skelter rijden samen met Jesse. Wij
hebben al een kenteken hiervoor
ontworpen en gemaakt en misschien
maken we nog wel extra
verkeersborden! Waarschijnlijk gaan we
ook nog een dagje lekker zwemmen in
het zwembad.
Voor nu tot ziens en tot een volgende
keer!

Lucas: Toen dit gemaakt werd in de
klas was ik er helaas niet bij. Ik ga wel
lekker veel voetballen in de vakantie en
ga genieten van het uitslapen. Ook wil
ik graag veel fortnite spelen op de
playstation.
Tairu: Ik ga veel uitslapen. Robert komt
gezellig bij mij logeren op de kamer.
We gaan woensdag de vouwwagen
wegbrengen en krijgen daar binnenkort
een caravan voor terug. Daarnaast ga
ik natuurlijk ook lekker gamen en
relaxen.

Groeten,
groep 5/6,
juf Klunder & meester ten Heuw

Marin: Ik ga in de vakantie lekker veel
uitslapen en ik ga voetballen. Ik ga
samen met mijn zussen en broer ook
veel spelen op de WII. En ik ga deze
vakantie nog gezellig bij Fien spelen en
natuurlijk ga ik met de Playmobil
spelen.
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Groep 3-4
De afgelopen tijd heeft groep 1 – 4
gewerkt met het thema museum. Deze
hebben we afgelopen dinsdag met een
mooie tentoonstelling afgesloten. Wat
mooi om te zien dat er zoveel ouders,
grootouders en anderen op af kwamen!
De kinderen waren erg trots en
enthousiast. Hier en daar ook wat
spanning toen de directeur kwam.
Rekenen
Met rekenen is groep 3 erg bezig met
het splitsen van getallen en sommen
over het tiental. Om ervoor te zorgen
dat de kinderen niet op hun vinger
blijven rekenen, gebruiken we de
verliefde harten. Twee getallen die
samen tien zijn, bijvoorbeeld 6 + 4.
Misschien heeft u ze al gezien in de
klas.
Groep 4 is bezig met het rekenen tot de
100. Dit zijn vooral sommen zoals: 41
+ 25 en 25 – 14. Dit gaat steeds beter,
soms gebruiken we hier en daar wat
blokjes, maar bij de meeste lukt dit erg
goed!
We gaan met groep 4 ook weer bezig
met de tafels. Hier krijgt u nog bericht
van. Het is belangrijk om de tafels te
blijven herhalen. De tafels van 1 – 5 en
10, lukt aardig. Maar herhalen is
belangrijk.
Spelling:
Groep 3 kent ondertussen alle letters.
We zijn op dit moment bezig met de
sch en de ng. De vragen die worden
gesteld zijn anders dan dat we ze
kennen. Begrijpend lezen wordt steeds
belangrijker.
Ondertussen is groep 4 aan het oefenen
met woorden met de ij, ou en woorden
die beginnen met de ge en de be. Via
bloon is dit ook heel goed te oefenen.
Het is leuk om te zien dat kinderen hier
goed mee oefenen. Dit is ook weer te
merken in de klas! Fijn!
Met taal is groep 4 aan het werk met
werkwoorden en synoniemen zelfs voor
het eerst. Soms lastige begrippen maar
uiteindelijk blijkt het toch een stuk
makkelijker te zijn.
Februari 2018

Geloofwaardig onderwijs, samen verantwoordelijk voor ontwikkeling

Dat was het weer.

Een hele fijne voorjaarsvakantie!
Groetjes van groep 3/4 en juf van der
Veen.

Groep 1-2
Even weer een berichtje uit groep 1/2.
Kees heeft al een paar keer op school
gekeken, na de vakantie mag hij iedere
dag naar school. Welkom! We wensen
je een fijne tijd bij ons in de klas!
Verder was het feest bij de familie
Kalter, Benjamin heeft op 8 februari
een broertje gekregen, Daniël. Van
harte gefeliciteerd!
Bijbelverhaal
De afgelopen weken gingen de
bijbelverhalen over Nehemia, wat was
hij een dappere en gelovige man! En
ook hebben wij verhalen verteld over
de eerste wonderen van Jezus. Wat een
wonder dat Jezus zomaar over het
water kon lopen, de kinderen hebben
zich er over verwonderd. De komende
weken zullen we gaan toewerken
richting pasen.
Thema
De afgelopen weken zal het u niet
ontgaan zijn dat er een boel creativiteit
is binnen groep 1-4 we hebben hard
gewerkt over het Museum. Er zijn
Mondriaans en Kadinsky’s gemaakt en
we hebben de directeur van het
museum geholpen zijn probleem op te
lossen. Alle kunst was gestolen uit zijn
museum! Gelukkig is het opgelost en
hebben we afgelopen dinsdag een mooi
museum kunnen tonen! Fijn dat er
zoveel mensen hebben gekeken.

Na de vakantie zullen we starten met
een nieuw thema, mode
PBS
De afgelopen maand stonden de regels
in de klas rondom PBS centraal. Wij
hebben gelet op respect, dit houdt in
dat de kinderen leuk meedoen met de
les en hun best doen om te leren. Ook
hebben we gelet op
verantwoordelijkheid, de ander dus lief
hebben als je zelf en respectvol omgaan
met spullen van een ander. En als
laatste de veiligheid, dat wij zelf zorgen
dat de andere veilig is bij ons.
In de komende maand staan de regels
op het plein centraal.
Respect: Iedereen hoort erbij.
Verantwoordelijkheid: Afval in de
prullenbak en bakjes, pakjes en bekers
in de fruitbak.
Veiligheid: We blijven op ons eigen
plein. We houden rekening met elkaars
spel. En we lopen met de fiets aan de
hand.
Zou u hier de komende maand ook op
willen letten als u uw kind naar school
brengt en weer ophaalt?
Tot zo ver, voor nu.
Melissa Oevering, Ineke Poel en
Marjanke Rozemuller
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MR

Op donderdagavond 22 februari hebben
wij (Iris Dijkman en Margreet Wiebols)
als oudergeleding van de MR een
ouderavond georganiseerd. Het doel
van deze avond was informatie ophalen
over hoe wij als ouders denken over het
beleid van de school: wat gaat hierin
goed en wat kan beter? En daarnaast
hebben we het gehad over de
communicatie vanuit school naar de
ouders toe. Denk hierbij aan de
communicatiemiddelen (mail, facebook,
nieuwsbrief, belboom), maar ook aan
de frequentie van communiceren en
waarover wordt er gecommuniceerd.

We hebben vooraf een aantal ouders
uitgenodigd (verdeeld over alle klassen)
en met een club van in totaal 12 ouders
hebben we een goede avond gehad,
met mooie input. Deze input vertalen
wij als MR weer door naar het
schoolbestuur, zodat zij dit, waar
mogelijk, verder kunnen oppakken. Fijn
dat ouders bereid zijn mee te denken
en te praten over dit soort zaken, want
op deze manier kunnen we het
onderwijs aan onze kinderen
verbeteren.
Ouders: bedankt

Bijbel- en liedrooster
Op de website van school is het lied- en
bijbelrooster te vinden

Agenda
voorjaarsvakantie
studiemiddag; leerlingen
vrij 12.15 uur
projectweek
paas-sing-inn
Goede vrijdag, Pasen
Koningsdag, meivakantie
Pinksteren
avond4daagse 2018
studiemiddag; leerlingen
vrij 12.15
meester/juffendag
rapport 2
kijkspreekavond
kijkspreekavond
afscheidsavond groep 8
groep 4-8 12.30 vrij
zomervakantie
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26 februari
08
19
29
30
27
21
28

maart
maart
maart
maart
april
mei
mei

04
02
06
10
12
18
20
23

juni
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
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Belangstelling voor opleiding tot leerkracht

Wil jij kennismaken met het beroep van
leerkracht in het basisonderwijs? Wil je
graag weten of voor de klas staan en in
een schoolteam werken iets voor je is?
Denk je er over om de opleiding in
deeltijd of voltijd te gaan volgen? Kom
dan naar de praktijkdag en maak een
deel van een dag van een leerkracht
mee!

praktijkdagen in de regio van 9.00 –
12.00 uur (met aansluitend een lunch)

Tijdens de praktijkdag loop je een
morgen mee op een basisschool.
Hierdoor kun je je goed oriënteren op
de praktijk die bij de opleiding Pabo en
het werken in een school hoort. Je kunt
tijdens de praktijkdag ook vragen
stellen aan de leerkracht die voor de
klas staat en ook zijn studenten, een
docent van VIAA en de schoolopleider
aanwezig.

Aanmelden of meer informatie? Kijk dan
op www.viaa.nl/praktijkdag en stuur
een berichtje naar Gea Veurink,
schoolopleider VGPO De Oosthoek :
g.veurink@vgpodeoosthoek.nl.

VGPO De Oosthoek organiseert in
samenwerking met hogeschool VIAA
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•

Dinsdag 6 maart:

Hengelo

(locatie GBS De Triangel - Castorweg
171, 7557 KJ Hengelo)
•

Donderdag 8 maart: Ommen

(locatie GBS Guido de Bres Sandbergstraat 14, 7731 DG Ommen)

Wil je meer weten over de colleges die
je volgt bij de pabo van VIAA? Dan ben
je ook welkom tijdens een meeloopdag
in de collegebanken bij Viaa.
Kijk voor meer informatie op
www.viaa.nl/meeloopdag.
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