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Zakelijke ouderavond—bericht van de oudervereniging 

Vanwege de coronamaatregelen vinden momenteel de vergaderingen van de oudervereniging online plaats. Dit 
vinden we niet wenselijk voor de zakelijke ouderavond. Daarom zal deze worden verplaatst naar een later mo-
ment dit schooljaar. Zodra de maatregelen het toelaten om weer samen te komen binnen de school, zal u wor-

den geïnformeerd over een nieuwe datum. 

De kascontrole heeft al wel plaatsgevonden en de controleurs hebben hun goedkeuring gegeven. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marieke Röttgers (voorzitter oudervereniging). 

Fietscontrole 

Vorige week heeft de fietscontrole plaatsgevonden. 78% van de 
fietsen is goedgekeurd. Het mankeerde meestal aan de verlichting 
en de verplichte reflectoren. Ook hebben de vrijwilligers vaak de 
handvaten gedicht met kurkjes.                                              
Kinderen waarvan de fiets niet was goedgekeurd, kunnen bij Arie 
(op maandagmorgen of vrijdagmiddag) nogmaals de fiets laten 

keuren.  

Rapportgesprekken 

Volgende week vinden de rapportgesprekken plaats. Voor de meeste groepen is dit een telefoni-

sche afspraak. U heeft hiervoor een lijst ontvangen met daarop de tijd en de dag waarop u ge-

beld gaat worden. Alleen de ouders van groep 8 mogen op school komen. In dit gesprek wordt 

namelijk het voorlopig schooladvies besproken. Voor alle andere ouders nog even de oproep om 

het telefoonnummer door te geven waarop ze gebeld willen worden. Dit kun je doorgeven via het mailadres dat 

onderaan het overzicht staat, dat maandag is verstuurd. Geef ook even door als er geruild is met andere ouders.  

Sinterklaasfeest 

Op 4 december zal Sinterklaas onze school bezoeken. Het is dit jaar helaas niet mogelijk 

om een intocht te organiseren op het plein, waarbij de ouders aanwezig zijn. De kinderen 

kunnen gewoon om 5 voor half 9 naar binnen gaan. Sinterklaas zal daarna alle groepen 

bezoeken. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 heb-

ben ook nog een leuke, gezellige middag op school. We maken er—ondanks de corona 

maatregelen—samen met de juffen en kinderen een leuk feest van!  

Oud papier 

Ook volgende maand zullen er 
containers bij school worden 

neergezet voor het oud papier. 

Bijlage: informatie bibliotheek 

We hebben weer een nieuwe voorleeskampioen in groep 8!  

Dinsdagmiddag hebben Liane, Emma en Teun in de finale voorgelezen en dat deden ze allemaal 
héél goed. De jury vond ze eigenlijk alle 3 kampioenen, maar er kan er maar één doorgaan en in 

de volgende ronde onze school vertegenwoordigen en dat is .... Teun!  

Vanwege Corona hadden we deze keer 3 juffen in de jury, die gelukkig wat tijd konden en wilden 
vrijmaken voor de finale van de voorleeswedstrijd. Teun kreeg uit handen van de jury een oorkon-

de en een boekenbon.  

Ook het publiek (alle kinderen van groep 5 t/m 8) heeft op hun favoriet kunnen stemmen en daar kwam Liane als 

winnaar uit de bus.  



 

 

Doe mee met de Pubquiz! 

Kijkt jouw kind graag filmpjes op TikTok en ben jij juist van de generatie Tik Tak? Tja, dan is het 

niet zo gek dat het een beetje lastig kan zijn om toe te treden tot de belevingswereld van je kind. 

Kinderen groeien immers midden in deze digitale tijdperk op en als ouder kun je dan ook tegen 

wat hobbels aanlopen. 

Om grip te krijgen op die hobbels organiseren wij samen met Jacqueline Kleijer en Els van Bar-

neveld van Bureau Jeugd & Media een bijzondere ouderavond, namelijk een in de vorm van een 

online pubquiz. 

Tijdens de pubquiz komen vragen over privacy, sociale media, cyberpesten en nog veel meer 

aan bod. Er zijn in totaal drie rondes en tussendoor delen Jacqueline en Els hun kennis over 

mediagebruik in combinatie met kinderen. Ook krijg je handvatten mee om thuis de juiste balans 

te vinden. 

 

Voor wie: Ouders met kinderen onder de 12 jaar 

Hoe: Je strijdt tegen andere ouders. Er zijn geen teams. 

Wanneer: Woensdag 25 november 

Waar: Lekker vanuit je eigen huis  

Tijd: Van 20:00 tot 21:30 uur 

Aanmelden: https://www.bibliothekendrenthe.nl/pubquiz. 

 

Graag zien wij jullie dan! 

https://www.bibliothekendrenthe.nl/pubquiz

