Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief obs ter Stege
Van de directie
1 april…kikker in je bil, die er nooit meer uit wil!
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De eerste maanden van het nieuwe kalenderjaar zijn omgevlogen, de lente is in aantocht en
ruim de helft van het schooljaar 17/18 zit er al weer op! Alle kinderen hebben de Midden-Citotoetsen gemaakt. Aan de hand van de toetsen kunnen we de ontwikkeling van uw kind(eren)
volgen binnen ons LOVS (leerlingvolgsysteem). We hebben de groepsopbrengsten besproken
en afspraken voor de komende periode gemaakt. De opbrengsten vertellen ons waar eventueel
extra aandacht aan besteed moet worden en welke onderdelen wellicht versneld kunnen worden aangeboden. Op deze manier proberen we het onderwijs zoveel als mogelijk op maat te
maken. De tussenopbrengsten op onze 3 locaties zijn overal voldoende. Voor technisch lezen
op de A.Bosschool en rekenen op Ter Stege en de Peperhof hebben we enige aanpassingen
te doen. Daar is de score voldoende, maar wel met een signaal. De overige opbrengsten zijn
boven de landelijke norm. We zijn trots op de resultaten, het betekent dat het onderwijs dat we
in ons onderwijsteam verzorgen goed op niveau is. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen
kwalitatief goed onderwijs krijgen, zodat zij de basiskennis en vaardigheden optimaal meekrijgen en daarmee hun kansen voor de toekomst vergroten.
Intussen zijn de vorderingen van uw kind(eren) met u besproken tijdens de contactavonden
van afgelopen week.
In het kader van de huisvesting zijn we ook volop in beweging. In Wesepe wordt binnenkort
een overeenkomst getekend tussen alle partners, waaronder de school, om te onderzoeken of
en hoe het mogelijk is intensief samen te werken. Dat gaat niet alleen om stenen en gebouwen, maar vooral ook om WAT we in het dorp samen kunnen doen. Een heel mooi proces
waarin de gemeenschapszin binnen het dorp Wesepe geweldig tot uiting komt.
In Olst is de klankbordavond gepland op 4 april. De leden van deze groep zullen toetsen of de
werkgroep haar opdracht voldoende heeft uitgevoerd. Op 17 april worden de plannen gepresenteerd aan alle ouders van Ter Stege. Noteer deze datum alvast, de uitnodiging volgt binnenkort.
In Wijhe is de informatie-avond voor ouders intussen geweest. De aanwezige ouders waren
allen enthousiast over de plannen die de werkgroep uitgewerkt en gepresenteerd heeft. Een
aantal ouders gaf aan heel blij te worden van de plannen voor het onderwijs van de toekomst
in Wijhe op onze “droomschool”. Een mooie opsteker voor de werkgroep. In alle kernen is het
prachtig om te mogen werken aan een optimale leeromgeving voor alle kinderen. We hebben
nu de kans om nieuwe wegen in te slaan en kunnen daarbinnen nog beter vormgeven aan
wat we de kinderen gunnen voor de toekomst.
Op 17 mei vindt een gezamenlijke ouderavond voor alle ouders van APT plaats. In navolging
op de ouderavond rondom “Mediawijsheid” ,welke anderhalf jaar geleden is georganiseerd op
de Peperhof. Dit jaar is het thema van de avond “Kanjertraining”. Onze locaties werken allen
volgens de Kanjertraining. Op die wijze willen wij een veilige omgeving voor alle kinderen
waarborgen. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder ook op de hoogte blijft van deze aanpak
en hoort, ziet en ervaart wat uw eigen rol in deze is. Onze gezamenlijke MR heeft de
organisatie van deze avond in handen. Binnenkort kunt u de uitnodiging verwachten. Wij zijn
er van overtuigd dat de Kanjertraining een belangrijk en boeiend onderwerp is en gaan er
dan ook van uit velen van u te mogen begroeten op 17 mei. De avond zal dit jaar plaats
vinden op obs ter Stege.
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Het vakantierooster voor het komende schooljaar is intussen bekend. Wellicht handig voor u om alvast te weten
en in de agenda op te nemen.
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24-12 t/m 4 januari 2019
Krokusvakantie 18 t/m 22 februari 2019
Pasen 19 en 22 april 2019
Meivakantie 29-4 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 27 t/m 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 15-7 t/m 23 augustus 2019
Naast deze vakantieweken zullen er nog 3 studiedagen worden gepland. In overleg met de MR is besloten deze
dagen steeds aan het weekend te koppelen (dus op vrijdag of maandag), zodat u dan een lang weekend heeft.
Voor de onderbouw leerlingen (groep 1 t/m 4) zullen nog wat extra vrije dagen zijn. Wanneer we deze overige
vrije dagen hebben vastgelegd in de jaarplanning 18/19, hoort u dat zo spoedig mogelijk. Voorlopig zijn deze
vakanties nog ver weg, maar staat het Paasweekend voor de deur. Ik wens u allemaal een fijn en gezellig lang
weekend, goede Paasdagen en we treffen elkaar ongetwijfeld weer in april. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of suggesties hebben, schroom dan niet om binnen te lopen, te bellen of te mailen,
want…samen staan we nog sterker!
Hartelijke groet,
Jantien Blankhorst-Hartkamp
Directeur onderwijsteam APT

Koningsspelen
Aangezien de kinderen vrij zijn op Koningsdag, vieren wij vrijdag 20 april alvast de Koningsspelen. De
werkgroep is bezig met alle voorbereidingen en u zult binnenkort nadere informatie ontvangen over de
invulling van deze dag.

Talentontwikkeling
Maandag 9 april starten wij met alweer de derde ronde talentontwikkeling. Deze ronde worden voor de
onderbouw aangeboden:
Stop motion; natuur; koken; muziek en creatief schrijven. En voor de bovenbouw muziek; drama; stop
motion; programmeren en creatief schrijven. We hebben er allemaal weer zin in! Via facebook en de
website zult u binnenkort foto's voorbij zien komen.

Mail van school
Nog steeds bereiken ons berichten dat niet iedereen de mail ontvangt verzonden vanaf obsterstege@demare.org
Vervelend kunnen wij ons voorstellen. Wij hebben inmiddels begrepen dat mail regelmatig in de spam/
ongewenste mail terecht komt. Wellicht bij u ook?

Andere tijden
In de MR is de voortgang van andere tijden besproken en woensdag 4 april komt de werkgroep opnieuw
bij elkaar. Daarvan zult u snel een terugkoppeling krijgen hoe de rest van dit traject vorm gegeven zal
worden.
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Huisvesting
De werkgroep huisvesting voor Olst is qua samenstelling aangepast. Remco Oude Voshaar zal hierin de
werkgroep namens obs ter Stege komen versterken. Fijn Remco en welkom! Daarnaast zal Laura
Moolenbeek zitting nemen in de klankbordgroep namens de ouders, samen met Joyce Stegeman
namens het team. Welkom ook!
Op woensdag avond 4 april is de klankbord avond voor de klankbord groep. Vervolgens worden op alle
drie de scholen in Olst een informatie avond verzorgd. Op dinsdag 17 april op obs ter Stege om 19.30
uur. Op woensdag 18 april op de Klimboom en op 24 april op de Holsthoek.
Alle actuele ontwikkelingen zijn te lezen en te volgen op de website:
www.scholenvoormorgen.org

Schoolfruit

In de week van 16 april zal de laatste levering van het schoolfruit zijn. Vanaf 23 april vragen wij uw
kind(eren) weer zelf fruit mee te geven op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Studiedag

Op woensdag 11 april gaan de leerkrachten en directie naar de studiedag van Stichting de Mare. Het thema van de dag is ‘meebewegen in een veranderde wereld’. Onze maatschappij is volop in beweging en
heeft zijn invloed op het onderwijs. Dit vraagt van ons als professionals om een flexibele houding en daar
waar nodig meebewegen. Tijdens de studiedag willen we leerkrachten van De Mare ‘in hun kracht zetten’
door samen te reflecteren op eigenaarschap en ‘een volgende stap’ binnen ontwikkelingen te verkennen
tijdens workshops.

Tijdelijke wijziging bezetting MR

Zoals aangegeven zijn er momenteel een aantal belangrijke vraagstukken, waarbij het van belang is dat
onze MR op volle sterkte is. Naar aanleiding van onze oproep voor tijdelijke vervanging van een van onze
MR-leden, kunnen wij u laten weten dat Gökhan Iyugun de MR komt versterken. Daarnaast hebben Laura
Moolenbeek en Remco ten Have aangegeven te willen mee denken in de werk-en klankbordgroep rondom het huisvestingsvraagstuk. @Gökhan, Laura en Remco, succes en alvast bedankt voor jullie bijdrage!
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Pasen in een nieuw jasje...
Dit jaar hebben we Pasen op ter Stege wat anders gevierd. Op woensdag 28 maart werd er een eiertik
wedstrijd georganiseerd op het plein, foto’s zijn te vinden op facebook en de site. De ochtend werd
afgesloten met een paasbrunch met alle kinderen, georganiseerd door onze oudervereniging. Wat was het
gezellig! OV en andere hulpouders enorm bedankt! Zonder jullie was dit niet gelukt. En tot slot berdanken
wij de paashaas nog, leuk dat je er ook weer bij was!

Agenda van april 2018
Maandag 2 april

Tweede Paasdag; alle kinderen vrij !

Dinsdag 3 april

Rapport gaat mee

Woensdag 4 april

Klankbord avond

Woensdag 11 april

Studiedag de Mare; alle kinderen vrij !

Dinsdag 17 april

19.30 uur informatie avond huisvesting

17 t/m 19 april

Cito eindtoets groep 8

Donderdag 19 april

GMR vergadering

Vrijdag 20 april

Koningsspelen

Donderdag 26 april

MR vergadering

Vrijdag 27 april

Alle kinderen vrij !

30 april t/m 11 mei

meivakantie

2 Larissa Kuiper 8
4 Jaimey Zeijseink 8
14 Jermain Fürrer 1
17 Brent Seynaeve 4
18 Boaz Kolkman 3
21 Tim Kersten 1
22 Lotte Groenenberg 2
23 Milan Bakermans 8
23 Aliya Ikram 7
27 Desni Fürrer 5
29 Iris van der Linden 4
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

