2019 |2020

September| nr 2
Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
We zijn inmiddels alweer vier weken bezig in het nieuwe schooljaar en de
leerlingen zijn goed gestart. In alle groepen hebben we ingezet op de "gouden
weken", om te werken aan de sociale veiligheid in de groep. Hiervoor werken we
met onze nieuwe methode Kwink, waarbij gebruik gemaakt wordt van spelletjes
en voorbeeldgedrag. Een goed sociaal klimaat in de groep bevordert de
leerprestaties van leerlingen en vermindert het pestgedrag. De gymleerkrachten
hebben inmiddels hun diploma behaald om Rots en Water trainingen op school te
mogen gaan geven. Via een apart bericht zal ik u over deze lessen inlichten.
De schoolgids 2019-2020 is inmiddels klaar en al beschikbaar op de website. Over
2 weken ontvangt u ook de papieren versie. Bewaar deze goed!
Afgelopen vrijdag 27 september hebben we onze 2e studiedag van het schooljaar
gehad, deze ging over verschillende onderwerpen:
1. kleutergroepen over KIJK! en spelend leren,
2. de groepen 3 over spelend leren en Veilig leren lezen,
3. de groepen 4 t/m 8 over "ik leer leren" (op welke manieren kun je leerlingen het
beste motiveren, didactisch begeleiden, begeleiden met faalangst, ect)
4. Gymleerkrachten over de inzet van Rots en Water in alle groepen
Indien u hierover vragen heeft kunt u altijd bij mij terecht of de leerkracht van uw
kind.
Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur.
WEEK TEGEN PESTEN
‘Wees een held, met elkaar’ Het thema van dit jaar is gekozen vanuit de gedachte
dat iedereen op school een bijdrage kan leveren aan het veiliger maken van een
groep. Het hoeven geen grote (helden)daden te zijn. Door iets kleins te doen kun
je ook helpen om pesten tegen te gaan. De nadruk ligt dit jaar op samenwerking;
zorg met elkaar voor een goede sfeer in de klas zodat er minder behoefte ontstaat
om te pesten. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held:
leraar én leerlingen.
Op school zijn wij aan de slag gegaan met de methode Kwink: wij leren onszelf
beter kennen, zien anderen, gaan goed met anderen om, denken na over wat we
doen en leren verstandige keuzes te maken.
BETALINGEN AAN DE P. OOSTERLEESCHOOL
Voor het overblijven van de kinderen vragen wij dit schooljaar een vrijwillige
bijdrage van 50 euro per kind, voor twee kinderen betaalt u 100 euro, en heeft u
drie of meer kinderen dan blijft het bedrag 100,00. Heeft u een Ooievaarspas, laat
deze dan scannen op de administratie, want dan betaalt u nog maar 25 euro per
kind, voor een heel schooljaar overblijven.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt net als vorig schooljaar 25 euro per kind,
voor het tweede en volgende kind betaalt u 20 euro. Heeft u een Ooievaarspas
dan betaalt u met de Ooievaarspas voor al die leuke activiteiten.
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/werkweek)

P. Oosterleeschool
Pieter Langendijkstraat 81 | 2533 TG Den Haag
070 380 15 34 | oosterlee@scoh.nl

Peuterschool Oosterlee
Pieter Langendijkstraat 83 | 2533 TG Den Haag
070 388 10 79 | peuterschooloosterlee@scoh.nl

OOIEVAARSPASSEN
Graag voor 15 oktober de
Ooievaarspas van uw kind(eren)
laten scannen op de administratie
bij juf Huquette (ma/di/do)
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 website is het filmpje met de
5 nieuwe regels te zien.
ZIEK/AFMELDEN
Graag alleen 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
De peuters zijn dit jaar begonnen met het nieuwe thema Circus. In de klassen is
een echte circustent te vinden, en optredens van een clown en acrobaat worden
nagespeeld! Donderdag 10 oktober willen we graag aan de ouders van de peuters
laten zien wat we allemaal geleerd hebben! Het laatste half uur van het dagdeel
bent u van harte welkom om de optredens van u kind te komen bekijken!

AGENDA
september/
oktober
30 sept. t/m
4 okt.
3 okt.
21 t/m 25
oktober

DE BETOVERING (INTERNATIONAAL KUNSTFESTIVAL VOOR DE JEUGD)
In de herfstvakantie is er veel moois te doen in Den Haag. Ruim 550 voorstellingen
en workshops uit binnen- en buitenland voor kinderen t/m 12 jaar. Tot in elke
uithoek van de stad lachen, ontroerd of verrast worden bij een toneel- of
dansvoorstelling, zelf de uitdaging aangaan en meedoen aan leuke workshops en
nog veel meer, dat is de Betovering.
NIEUWS UIT HET TEAM:
-Zoë Bergenhenegouwen (SchoolMaatschappelijkWerker) vervangt Meike Beekhof
vanaf maandag 23 september. Tot november werkt zij op de maandag en dinsdag
en vanaf november op de dinsdag en donderdag.
WEEK VAN DE INFORMATIE/KENNISMAKINGSGESPREKKEN
In de week van 23 t/m 26 september (en dinsdagavond 24 september) vonden
deze gesprekken plaats. De laatste gesprekken zijn in de week van 30 september
t/m 4 oktober! U krijgt informatie over het huidige schooljaar en wederzijdse
verwachtingen worden uitgesproken.
Squla en WoordExtra
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas?
Dan kunt u bij Leergeld Den Haag gratis Squla of WoordExtra aanvragen.
Squla is er voor kinderen in groep 3 tot en met 8.
WoordExtra is er voor kinderen in groep 1 en 2.
Aanvragen kan via www.leergelddenhaag.nl

KOFFIEOCHTENDEN woensdag 8.30-10.00 (10.30) uur Wijkcentrum
Moerwijk: Programma sept/okt 2019: ‘Van alles wat, maar door jullie bedacht’
-Wo 02/10: Koffieochtend met Mariska

Rapporten inleveren
bij de leerkracht
laatste
informatie/kennismakingsgesprekken
Start
kinderboekenweek
Herfstvakantie

STUDIEDAGEN 2019-2020
de
2 studiedag
Wo 20-11-2019
de
3 studiedag
Ma 10-02-2020
de
4 studiedag
Do 09-04-2020
de
5 studiedag
Di 02-06-2020
LET OP!
Er zijn vakanties in Den Haag die
afwijken van de landelijke regeling,
Zoals de Herfstvakantie en de
Voorjaarsvakantie.
VAKANTIEREGELING 2019-2020
Herfstvakantie
21 t/m 25
oktober 2019
Kerstvakantie
23-12 2019 t/m
03-01-2020
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28
februari 2020
Paasweekend
10 t/m 13 april
Meivakantie
27 april t/m
8 mei 2020
Hemelvaartweekend 21 en 22 mei
Pinstermaandag
1 juni 2020
Zomervakantie
20 juli t/m
28 augustus
2020

TAALCURSUS GOED BETER BEST
De cursus is voor ouders van kinderen van 2 tot 8 jaar, die graag hun Nederlands willen verbeteren.
We praten en lezen over de thema's in de groep van uw kinderen, zoals herfst en winter, kleding, verkeer, ziek en gezond, eten
en drinken en nog veel meer.
U leert beter Nederlands spreken
U leert beter Nederlands lezen en schrijven
U leert de school van uw kind beter kennen
U leert hoe u uw kind kunt helpen
De les is op maandag van 8.30 tot 10.30 uur of op donderdag van 12.30 tot 14.30 uur in lokaal 1.7
Kom ook!! Iedereen is welkom en er is nog plaats. Vriendelijke groeten van Frederique van Waardenburg.
Aanmelden bij juf Hilda (peuterschool) of bij juf Huquette (administratie, ma/di/do)
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.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
SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK
Zoë Bergenhenegouwen neemt de taken van Meike Beekhof over en start per 23 september op de maandag en dinsdag. Vanaf
november zal zij op dinsdag en donderdag werken.
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei
vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.
TIPS!
-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)

