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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Sinterklaas is alweer in het land, de rommelpieten zijn op school langs geweest en
volgende week vieren we samen het Sinterklaasfeest. Daarna richten we ons op
het kerstfeest, om de geboorte van Jezus met elkaar te vieren. Buiten alle
voorbereidingen voor deze twee bijzondere feesten zijn we binnen de school ook
bezig geweest met de volgende onderwerpen:
• Pedagogisch klimaat, hoe willen wij met elkaar omgaan en welke
corrigerende acties spreken we daarbij met elkaar af. Via de directie
ontvangt u hierover de nieuwe afspraken.
• Nieuwe overblijfprocedure, in verband met natte voeten op het veld
hebben we het overblijfrooster aangepast. We gaan nu in 2 rondes naar
buiten.
• Verzuim, iedere dag komen er gemiddeld 20 kinderen te laat op school.
Dat is storend voor de groep en voor het kind zelf. In december zullen er
poortacties volgen samen met de leerplichtambtenaar.
• Gezonde voeding: de school heeft het beleid t.a.v. gezonde voeding
hernieuwd. Alle ouders zijn d.m.v. een brief op de hoogte gesteld.
• Voortgangsgesprekken, alle ouders zijn hiervoor uitgenodigd geweest.
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, maak dan nog snel een
afspraak met de leerkracht van uw kind.
Mochten er nu onderwerpen zijn die u graag besproken wilt hebben, komt u dan
gerust bij mij langs.
Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur
NIEUWS UIT HET TEAM
-juf Lucia (groep 1/2 en 1B) is per 21 november wegens persoonlijke
omstandigheden een nieuwe uitdaging elders aangegaan.
-juf Petra Kruiselbrink van de Kinderwinkel (KIWI) heeft 23 oktober afscheid
genomen. Zij wordt intern begeleider op een basisschool van de SCOH.
Wij wensen juf Lucia en juf Petra veel succes en werkplezier toe.
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
WIST U DAT:
-wij ook als het koud is gewoon buitenspelen, zorg dus voor warme kleding.
-het nieuwe overblijfrooster van start is gegaan en dat dit rust en ruimte geeft
op het schoolplein en bovenal droge voeten!
-wij voor de kleutergroepen best wat kleding kunnen gebruiken voor als een
kind een ongelukje heeft.
-alle leerlingen om 8:30 uur en 13:15 uur in de klas moeten zijn, er anders sprake
van verzuim is.
-een kwartiertje lezen/voorlezen er toe doet!
-een gezond tussendoortje en gewoon water drinken uw kind positieve energie
geeft!
-gezond trakteren voor iedereen veel beter is (zie voor tips:
www.gezondtrakteren.nl)
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NIEUWE SCHOOLREGELS
Ze zijn door de kinderen zelf
opgesteld:
Regel 1 wij zijn aardig voor elkaar
Regel 2 wij lopen rustig 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!
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 januari 2019 gaat groep Oranje sluiten. Dit komt door het teruglopend aantal
kinderen. De kinderen uit groep Oranje worden herplaatst in de andere groepen.
Het stopzetten van de groep heeft ook invloed op de roosters van de juffen. Dit
betekent dat sommige juffen op andere groepen komen te werken. Ook zal juf
Jessica ons moeten verlaten. Zij heeft 10 jaar op de Oosterleeschool gewerkt.
Zij gaat nu naar de peuterschool Vliermeent. We gaan haar erg missen en we
wensen haar natuurlijk veel succes op haar nieuwe school.

AGENDA
5 december
19 december
20 december

21 december

SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK
24 december
t/m 4 januari
7 januari 2019
21 januari t/m
1 februari ‘19

Meike Beekhof
E-mail: m.beekhof@smw-basisschool.nl
Telefoon: 06-24957365
Aanwezig: Dinsdag en donderdag
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten
bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken
hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.

Bij vragen zoals bijvoorbeeld:
> Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
> Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
> Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
> Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
> Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern
begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk.
Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt
ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan
schoolmaatschappelijk werk.

KOFFIEOCHTENDEN van 8.30-10.00 (10.30) uur
Ingang: Pieter Langendijkstraat of via het schoolplein
-Woensdag 28 november: Ontwikkeling van jongen tot man (vervolg bijeenkomst)
Door: GGD
-Woensdag 5 december: Sinterklaas lekkers met pakjesspel (neem voor € 2,00
kadootjes mee of goede tweedehands spullen, graag ingepakt)
-Woensdag 12 december: Superwoman ‘familie’ Door: Nadia (onder voorbehoud)
-Woensdag 19 december: Laatste keer ‘afsluiting’ Terugblik, vooruitblik en mooie
voornemens m.b.t. school – opvoeding – persoonlijke ontwikkeling!
Ouders van de P. Oosterleeschool, 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)

Sinterklaasviering
Kerstvieringen in
de Marcuskerk
’s-Avonds
kerstfeest op
school
School tot 12.00
uur
’s-Middags vrij!
Kerstvakantie
Weer naar school
Toetsweken

STUDIEDAGEN 2018-2019
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.iedereenfitopschool.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

