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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
-De uitslag is binnen van de tevredenheidsonderzoeken van de ouders, leerlingen
en leerkrachten. U ontvangt morgen via uw (oudste) kind de samenvatting voor de
ouders, die is opgesteld door de organisatie Scholen met Succes (zij hebben de
onderzoeken voor ons uitgevoerd). Ook ontvangen de leerlingen van de groepen 5
t/m 8 de uitslag van het leerlingentevredenheidsonderzoek. De resultaten van alle
onderzoeken hebben wij afgelopen maandag met elkaar besproken tijdens onze
studiedag. In de komende weken gaan wij vanuit deze resultaten een verbeterplan
schrijven om aan de belangrijkste aandachtspunten te gaan werken. Wij zijn er in
ieder geval trots op dat u blij en tevreden bent met de leerkrachten die bij ons op
school werken en dat de leerlingen graag naar school toe komen.
-Ook hebben we de vragenlijsten geanalyseerd met betrekking tot het
continurooster en het 5-gelijke dagen model. U heeft als ouders aangegeven dat u
graag wilt dat wij overgaan op een continurooster, waarbij alle kinderen op school
eten tussen de middag. In de komende weken tot aan de meivakantie gaan wij als
team, alle varianten doornemen en een besluit nemen. We brengen u hiervan zo
snel mogelijk op de hoogte. Het tweede onderdeel van de vragenlijst was het
thematisch werken in de middagen: hierover hebben zowel de leerlingen, ouders
en leerkrachten zich positief uitgesproken. Daarom gaan wij in het komende
schooljaar deze overgang voorbereiden.
-Wat we ook hebben besproken op de studiedag zijn de Cito resultaten van de
groepen 2 t/m 8, waarbij we direct verbeterplannen hebben opgesteld voor de
rest van het schooljaar. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan
leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het lesgeven. De leerkrachten van de
groepen 1 t/m 2 hebben in de ochtend een training gevolgd in “Spelend Leren”
voor kleuters. Al met al een hele drukke, leerzame dag.
Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur.
NIEUWS UIT HET TEAM:
-De nieuwe kleutergroep 1C is gestart, met op de maandag en dinsdag juf Manya
en op de donderdag en vrijdag juf Wendy van Helden.
Op de woensdagen is er voor groep 1C tot de zomervakantie geen school!
WIST U DAT:
-in de week van 8 t/m 12 april de Projectweek is en dat u op bladzijde 4 hier meer
over leest.

Vrijdag 12 april 2019, zullen de Koningsspelen weer van start gaan!
Het zal weer een mooie dag worden met veel beweging, een gezond ontbijt voor
de kinderen en aandacht voor een goed doel.
We zullen de dag starten met een opening op het plein en daarna een gezond
ontbijt. Bordjes, bestek en bekers krijgen de kinderen van school.
Overdag zullen er op het plein allerlei spellen en opblaasbare speeltoestellen
worden neergezet. De leerkracht is hierbij aanwezig!
Let op! Het is een normale schooldag, kinderen eten gewoon thuis of blijven over!
Ook dit jaar is er een sponsorloop en dit jaar lopen de kinderen voor de Bas van de
Goor foundation. De BvdG foundation zet zich in om de kwaliteit van leven van
kinderen met diabetes te verbeteren d.m.v. sport en bewegen.
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OOIEVAARSPASSEN
Heeft u de Ooievaarspas van uw
kind(eren) nog niet laten scannen op
de administratie? Doe dit dan zo snel
mogelijk op maandag, dinsdag of
donderdag bij juf Huquette.
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
Volgende week gaan we starten met het project “Smakelijke moestuinen”. Wij zijn
nu de trotse bezitters van een moestuin, waarin we 16 soorten groenten gaan
kweken. We beginnen met zaaien en ontkiemen in een kleine kweekkas. Deze
staat in de klas. De kinderen helpen hierbij en ook de verzorging, zoals water
geven, mogen de kinderen zelf doen.
Als de plantjes groot genoeg zijn mogen ze naar buiten in de grote moestuin. Na
het oogsten gaan we proeven met elkaar. Ook op andere manier gaan de kinderen
meer over groente ontdekken. Denk hierbij aan kleuren, knutselen, gesprekjes
over groente en het behalen van het groente diploma.
Het doel van dit project is het eten van groente op een speelse manier stimuleren.
KOFFIEOCHTENDEN woensdag 8.30-10.00 (10.30) uur Wijkcentrum Moerwijk:
Programma april 2019 ‘Gezonde leefstijl’

AGENDA
1 t/m 5 april
8 t/m 12 april
12 april
16 en 17 april
16 t/m 18
april
17 of 18 april
Paasweekend
en
meivakantie
7 mei

Werkweek gr 8
Projectweek
Koningsspelen
Schoolfotograaf
CITO eindtoets gr 8
Paasfeest
(brief volgt)
19-04-2019 t/m 0305-2019
Schoolreis gr 1 - 7

STUDIEDAGEN 2018-2019
de
6 studiedag
Wo 29-05-2019
de
7 studiedag
Do 27-06-2019
Woensdag 3 april: “Vitaminen en mineralen” door GGD
Woensdag 10 april: “Gezond (op)voeden!” door Opvoedsteunpunt (Aisah)
Woensdag 17 april: “Gezond paasontbijt!”
Meivakantie geen koffieochtend! Wo 8 mei is er weer koffieochtend. Tot dan!

LET OP!
Er zijn vakanties in Den Haag die
afwijken van de landelijke regeling,
Zoals de Herfstvakantie en de
Voorjaarsvakantie.

VAKANTIEPAS 2019
Voor alle kinderen is weer een vakantiepas aangevraagd. Een boekje vol leuke
activiteiten met korting! De vakantiepas is geldig van 22 juli tot 30 augustus 2019.
In juli zal de vakantiepas aan alle kinderen worden uitgedeeld.

VAKANTIEREGELING 2018-2019
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

BETALINGEN OVERBLIJVEN
Graag altijd op tijd betalen voor overblijven, geen overblijfkaart > geen
overblijven, totdat er een nieuwe overblijfkaart bij de juf of meester ligt!
SCHOOLREIS
Dinsdag 7 mei, gelijk na de meivakantie, wordt er voor de groepen 1 een
schoolreisdag georganiseerd in het Zuiderpark en gaan de groepen 2 t/m 7 naar
diverse schoolreislocaties. Kosten zijn bekend.
De betalingen voor de schoolreizen moeten voor 18 april op de schoolrekening
staan. Contante betalingen worden niet aangenomen.
Ouders die de Ooievaarspas van hun kind(eren) hebben laten scannen, hebben
hiermee de schoolreis al betaald.
BETALINGEN AAN DE P. OOSTERLEESCHOOL
Alle betalingen aan de school kunnen alleen nog via internetbankieren,
Rekening nummer NL52 ABNA 0890 7873 87 t.n.v. P. Oosterleeschool, onder
vermelding van de naam van uw kind(eren), groep(en) en waarvoor u betaalt
(overblijven/ouderbijdrage/schoolreis/werkweek)

2018 |2019

Maart| nr 8

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 maandagmiddag en
dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Iedereen is welkom! Vriendelijke groet van Frederique van Waardenburg.
INFORMATIE SCHOOLARTS
De schoolarts is gevestigd in Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Escamp in de Bentelostraat 51 en is voor ouders goed
bereikbaar. Telefoon: 0800-2854070. Sarita Gene (schoolarts) en Katinka Wakker (schoolverpleegkundige)

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
SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK
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.
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Projectweek P. Oosterleeschool
Project Emoticons van 8 t/m 12 april
Ik voel me zo….
Deze week werken de peuterspeelzaal en de
basisschool aan het gezamenlijke thema Emoticons.
(op 8 april krijgt iedereen bij binnenkomst een kaartje
met een emotie waarop. Zij mogen deze gedurende de
week deze kaartjes aan de totempaal plakken.
Emoticons vertellen ons zonder woorden wat wij
willen zeggen en hoe wij ons voelen.
Dit jaar zijn er veel groepen op school die proberen om hun gevoelens onder woorden te
brengen. En dat is goed, want zo kunnen wij elkaar begrijpen en leren samenspelen.
De kinderen maken een grote totempaal van emoticons en op de ramen kunnen wij zien
over welke emoties er in de klas gewerkt wordt.
In deze week gaan alle klassen bij een andere klas op bezoek om te zien en te horen waar zij
over gewerkt hebben.
Deze week moet voor alle kinderen een week zijn waarbij wij ons vrij voelen om onze
gevoelens te tonen en respect voor de gevoelens van een ander laten zien.
Deze keer kunnen ouders uiteraard gedurende de week het project zien groeien, maar er is
deze keer geen gelegenheid om het project bij te wonen.
We sluiten op 12 april af met de koningsspelen.

In de week van 17 tot en met 21 juni hebben wij de tweede projectweek waarbij ouders
van harte uitgenodigd worden om mee te doen en/of te komen kijken.

