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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
De herfstvakantie is alweer voorbij en door de wintertijd en de regen is de herfst
nu echt begonnen! De tweede periode op school is nu gestart en dat is altijd de
drukste periode met de bingo, sinterklaas en het kerstfeest. Ik voel me al helemaal
thuis op school en gelukkig hebben al veel ouders mij weten te bereiken. Ik wil u
ook op de hoogte houden van de onderwerpen waar wij op school mee bezig zijn,
om te beginnen met de invulling van op de studiedagen.
Op de vrijdag voor de herfstvakantie hebben wij als team een studiedag gehad op
school om ervoor te zorgen dat ook wij ons blijven ontwikkelen en dat we alles
goed met elkaar afstemmen. De onderwerpen die hierbij aan bod zijn gekomen
zijn als volgt:
-Het nieuwe zorgplan, waarin beschreven staat hoe wij omgaan met de
leerlingenzorg bij ons op school. Dit inclusief toetsplanningen, resultaten en
voortgang van leerlingen. Met de resultaten gaan we 2 november weer verder.
-Het pedagogische didactisch klimaat bij ons op school. Hoe gaan wij om met onze
leerlingen, hoe creëren we een veilig sociaal schoolklimaat tijdens het lesgeven.
Hier gaan we 2 november mee verder. Daarna zullen wij de uitkomst met u delen.
-In de middag hebben alle leerkrachten uitleg gekregen over een nieuwe kijkwijzer
die de directie zal gaan gebruiken bij het uitvoeren van klassenbezoeken.
-De rest van de middag hebben wij gesproken over de visie en missie van onze
school. Deze zal worden opgenomen in de schoolgids en vermeld worden op de
website.
Indien u hier vragen over heeft kunt u altijd bij mij terecht.
Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur
NIEUWS UIT HET TEAM
-juf Marijke (‘De Bank’) is terug van haar zwangerschapsverlof en werkt voortaan
op dinsdag bij ons. Juf Marijke werkt ook in de Kinderwinkel.
-juf Kirsten (gymjuf groepen 1 t/m 3) is met zwangerschapsverlof gegaan.
Meester Jeroen vervangt haar met ingang van 29 oktober.
-juf Britt, de voormalige leerkracht van groep 8, heeft te kennen gegeven het
onderwijs te gaan verlaten en gaat op zoek naar een andere werkplek. Bedankt juf
Britt voor al die fantastische schooljaren. Wij wensen juf Britt veel succes en
werkplezier toe.
WIST U DAT:
-ALS UW KIND(EREN) GEBRUIKT MAAKT VAN OVERBLIJVEN, U ALTIJD VAN TE
VOREN MOET BETALEN (VIA INTERNETBANKIEREN)
-ALS U DE OOIEVAARSPAS NOG NIET HEEFT LATEN SCANNEN, U DIT ZO SNEL
MOGELIJK MOET DOEN OP DE ADMINISTRATIE (MA/DI/DO)
-U DE OOIEVAARSPAS VANAF DIT SCHOOLJAAR OOK MAG GEBRUIKEN VOOR
HET SCHOOLREISJE
-DE RAPPORTEN NU ECHT WEL INGELEVERD MOETEN ZIJN BIJ DE
LEERKRACHTEN!
-DE SCHOOLGIDS 2018-2019 HALF NOVEMBER WORDT VERWACHTJ
-WIJ BIJ EEN BEETJE REGEN GEWOON BUITENSPELEN!
-LEERLINGEN OOK IN DE MIDDAG OP TIJD OP SCHOOL MOETEN ZIJN
-U IN DE OCHTEND ALTIJD IETS KORT AAN DE LEERKRACHT KUNT VERTELLEN OF
VRAGEN, MAAR DAT U ANDERS BETER EEN AFSPRAAK KUNT MAKEN?
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NIEUWE SCHOOLREGELS
Ze zijn door de kinderen zelf
opgesteld:
Regel 1 aardig zijn
Regel 2 rustig lopen door de school
Regel 3 wij ruimen alles op
Regel 4 wij luisteren naar elkaar
Regel 5 wij praten met elkaar
Op de vernieuwde website is het
filmpje met de 5 nieuwe regels te
zien.
ZIEK/AFMELDEN
Graag telefonisch voor 9.00 uur >
ook als uw kind nog maar 4 jaar is!
TIP
-blijf lezen en voorlezen, een
kwartiertje per dag, dat doet het!
-een gezond tussendoortje en
gewoon lekker water drinken geeft
uw kind positieve energie! Veel
ouders zien ook graag een gezonde
traktatie, (zie ook
www.gezondtrakteren.nl)
KINDERWINKEL en WIJKCENTRUM
Voor meer informatie:
mbeker@stekdenhaag.nl
d.messemaker@stichtingmooi.nl
WEBSITE
www.oosterleeschool.nl of voor
onze Peuterschool Oosterlee op
www.peuterschooloosterlee.nl
Like ons op Facebook!

PEUTERNIEUWS
Per 1 oktober 2018 hebben wij een ondersteuningsconsulent bij de peuterschool.
Haar naam is Marloes van der Meijs, zij zal op maandagmiddag en
donderdagmiddag aanwezig zijn om ouders te helpen met de administratieve
handelingen die nodig zijn voor de plaatsing op de peuterschool! U kunt denken
aan hulp bij het aanvragen van de papieren die nodig zijn of het aanvragen van
bijvoorbeeld kinderopvang toeslag als dat nodig is.
Sinds januari 2018 zijn de regels veranderd en we hebben gemerkt dat het soms
best ingewikkeld kan zijn om alles wat nodig is voor plaatsing op de peuterschool
goed te regelen, vandaar dat we erg blij zijn dat Marloes ons daarbij komt helpen!

AGENDA
2 november
2 november
8 november
12 t/m 16
november
13 november

5 december

Maandag middag 8 oktober was er een themabijeenkomst over opvoeden, voor
alle ouders van de Oosterlee.
Opvoeden is samenspel...tussen ouders, maar ook tussen ouders en school!
Deze mooie spinnenwebben zijn gemaakt tijdens deze bijeenkomst door
samenwerkende ouders.
Tijdens deze bijeenkomst, met dank aan Aisah van het wijkcentrum,
hebben wij met elkaar gesproken, en hebben de ouders tips gekregen over samen
opvoeden. It takes a village to raise a child!
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Juf Simone de Wijn vervangt tijdelijk juf Margot.
Per 1 november start de nieuwe maatschappelijk werkster, Maaike Beekhof
WERKWEEK GROEPEN 8
Van 1 t/m 5 april 2019 gaan de groepen 8 op werkweek naar Buitencentrum
Wilhelminaoord in Drenthe.
Hieraan zijn kosten verbonden. De kosten bedragen € 118,00.
Heeft uw kind een Ooievaarspas dan betaalt u € 59,00

KOFFIEOCHTENDEN van 8.30-10.00 (10.30) uur
Ingang: Pieter Langendijkstraat of via schoolplein
-Woensdag 31 oktober: Uitleg Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO
Door: Henk van de Gemeente
-Woensdag 7 november: Crea-ochtend. Door: vrijwilligers
-Woensdag 14 november: Ouderbetrokkenheid. Door: Diane Messemaker
-Woensdag 21 november: Zelfverdediging (preventie). Door: Osman
-Woensdag 28 november: Ontwikkeling van jongen tot man (vervolg bijeenkomst)
Door: GGD
Ouders van de P. Oosterlee, de koffie staat klaar en wij zien jullie graag op de
woensdagen van 8.30-10.00 uur in Wijkcentrum Moerwijk
(na 10.30 uur ruimte dicht)

Studiedag 3
Gr 1 t/m 8 vrij
’s-Middags is de
Peuterschool dicht
Nationaal
schoolontbijt
10-minuten
gesprekken
10-minuten
gesprekken ook in
de avond
Sinterklaasviering

STUDIEDAGEN 2018-2019
de
3 studiedag
Vr 02-11-2018
de
4 studiedag
Di 12-02-2019
de
5 studiedag
Ma 25-03-2019
de
6 studiedag
Wo 29-05-2019
de
7 studiedag
Do 27-06-2019
LET OP!
Er zijn vakanties in Den Haag die
afwijken van de landelijke regeling,
Zoals de Herfstvakantie en de
Voorjaarsvakantie.
VAKANTIEREGELING 2018-2019
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m
04-01 2019
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m
01-03-2019
Paasweekend en
19-04-2019 t/m
Meivakantie
03-05-2019
Hemelvaart
30 en 31 mei
weekend
2019
Pinkstermaandag 10-06-2019
Zomervakantie
19-07-2019
vanaf 12.00 uur
t/m 30-08-2019

TAALCURSUS GOED BETER BEST
Kent u de cursus Goed Beter Best? De cursus is voor ouders van kinderen van
1 - 8 jaar. Wij volgen de thema’s in de groep. Dus leren wij over ziek en gezond en
praten over de dokter, de tandarts en gezond leven. Interesse? Meld u aan bij juf
Hilda (Peuterschool Oosterlee) of bij juf Huquette (adm. ma/di/do
P. Oosterleeschool). De lessen zijn op maandag of vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Iedereen is welkom! Vriendelijke groet van Frederique van Waardenburg.
INFORMATIE SCHOOLARTS
De schoolarts stopt met ingang van het nieuwe kalenderjaar met het spreekuur op
school. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Escamp in de Bentelostraat 51 is
voor ouders goed bereikbaar geworden. Telefoon: 0800-2854070
Sarita Gena (schoolarts) en Katinka Wakker (schoolverpleegkundige)
BETALINGEN AAN DE P OOSTERLEESCHOOL
Alle betalingen aan de school kan alleen nog via internetbankieren,
rekeningnummer NL52 ABNA 0890 7873 87 t.n.v. P. Oosterleeschool onder
vermelding van naam kind(eren), groep en waarvoor u betaalt.
Informatie bij: juf Huquette (administratie, ma/di/do)
OVERBLIJVEN MOET ALTIJD VOORAF WORDEN BETAALD!
Overblijfkaarten moeten eerst worden aangevraagd bij de administratie!
SCHOUDERCOM
Alle informatie gaat via dit email communicatiesysteem. Heeft u nog geen account aangemaakt?
Diana Messemaker van St. MOOI (Wijkcentrum) helpt u graag
SCHOOLMELK
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben
wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine
en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een
abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.
Voor meer informatie vind u een informatiefolder op onze website link

