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Nationaal Schoolontbijt
Het schoolontbijt op 7 november is heerlijk verlopen.
Met medewerking van Coop van der Weide. Zij hebben voor het brood
en beleg e.d. gezorgd. Het was prima georganiseerd. De kinderen
hebben lekker en gezond ontbeten. Ook hebben we aandacht besteed
aan het feit dat je ’s morgens goed moet ontbijten. Doe je dat niet dan
werk je maar op halve kracht en op die manier kun je een hele dag
onderwijs moeilijk vol houden.
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Staking 12-12-2017
Op dinsdag 12 december 2017 gaat er mogelijk weer
een staking van het primair onderwijs plaatsvinden.
In afwachting op het gesprek met de minister op 5
december wordt er het besluit genomen om de staking
door te zetten.
U kunt hierover binnenkort een brief vanuit ons bestuur
verwachten.
Neem deze datum wel alvast mee in uw planning.
De kans is groot dat de school op 12 december dicht is!
Te laat
We merken dat er regelmatig kinderen te laat op school komen.
Meestal gaat dat om 5 tot 10 minuten later, maar soms loopt dit ook
wel op tot een half uur of langer.
We willen u erop wijzen dat het te laat op school komen door de
leerkrachten verplicht geregistreerd moet worden.
Uw kind mist dan onderwijstijd en ook de leerplicht houdt deze
meldingen in de gaten.
Wanneer een kind met regelmaat te laat op school is dan wordt dit
gezien als schoolverzuim en gaat er een bericht uit naar de
leerplichtambtenaar.
Wees hier dus als ouders/verzorgers alert op en zorg ervoor dat uw
kind(eren) op tijd op school zijn.
Ouders/verzorgers in de klas
We verzoeken u om gesprekken of mededelingen bij een leerkracht
niet te doen onder lestijd.
Het gebeurt nog te vaak dat er na de bel, onder lestijd, nog een
ouder/verzorger binnen komt of blijft hangen met een vraag of
mededeling.
Wanneer het echt urgent is of u komt uw kind halen voor een afspraak,
kunt u natuurlijk wel storen. Voor de rest rekenen we op uw
medewerking om gesprekken te plannen met leerkrachten op een
passend moment en om mededelingen vóór de bel te melden.
Wanneer de lessen zijn afgelopen en de leerkracht alle kinderen de
klas uit heeft, is er ook voor ouders/verzorgers weer ruimte voor
contact met de leerkracht.
Zo voorkomen we onnodig inbreuk op de onderwijstijd van de
kinderen.
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Belangrijke data
 Dinsdag 05-12:
Sinterklaasviering
Groep 1 en 2
’s middags vrij
Groep 3 t/m 8
’s middags
spelletjesmiddag
 Maandag 11-12:
Voorbeeldlessen
muziek
 Woensdag 20-12:
Kerstbakjes maken
 Donderdag 21-12:
Kerstviering
Alle kinderen
’s middags vrij
i.v.m. kerstdiner
’s avonds
 Vrijdag 22-12:
- Groep 8 brengt
kerstbakjes rond
Deze dag draaien
we een
continurooster,
de leerlingen zij
om 14.00 uur vrij
en eten tussen de
middag met de
leerkrachten op
school.

EU-schoolfruit
Zoals u inmiddels heeft vernomen zijn we van start gegaan met
de verstrekking van EU-schoolfruit.
Elke maandag, woensdag en donderdag krijgen de groep 1 t/m 8
vanuit school een stuk fruit of groente. Soms is dit voldoende voor
de pauzehap, maar soms is het ook gewoon om kennis te maken en
te proeven.
Daarom is het verstandig om via Klasbord in de gaten te houden
welk aanbod er wekelijks is. Wanneer het wenselijk is kunt u dan
zelf extra fruit/groente meegeven aan uw kind. Als uw kind een
bepaald stuk groente/fruit niet mag hebben, kunt u ook zelf zorgen
voor een gezond alternatief!
De kinderen moeten nog wel zelf drinken meenemen.
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen
krijgen gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt
tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten.
Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze
groente- en fruitverstrekkingen.
De gratis verstrekkingen lopen tot en met de week van 20 april.
Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de
Europese Unie en DN Promotions BV.
Gezonde School – Voedingsbeleid
De afgelopen weken merken we dat bij meerdere gezinnen de
adviezen die we geven in ons voedingsbeleid niet meer zo nauw
worden genomen.
We zien weer met regelmaat koekjes meegaan in de pauzes.
Via deze weg willen we u nogmaals attent maken over het beleid dat
we hierop voeren.
Eten in de ochtendpauze
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap.
We vragen ouders om geen koek, snoep of chips mee te geven.
Voor de kleine pauze adviseren wij bijvoorbeeld:
 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en
mandarijn.
 Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en
radijsjes.
 Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of
mueslibol (beleg naar eigen inzicht)
Onder geen beding gaan we eten/drinken van kinderen afpakken. Ze
mogen eten/drinken wat ze mee hebben gekregen. Het meegeven is
een verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en een kind wordt
daar niet op aangesproken.
We rekenen op een ieders medewerking om ons voedingsbeleid
langzamerhand een gewoonte te laten worden op obs de Dordtse Til.
Dan kunnen we ons ook met recht een Gezonde School noemen.

Ontwikkelingen op school
Tijdens de informatieavond aan het begin van dit schooljaar heb ik jullie
verteld over de speerpunten voor schooljaar 2017-2018.
Via de Nieuwsbrief houd ik jullie op de hoogte van de stand van zaken.
Van BAS naar Kwintoo
Kwintoo is ons nieuwe kwaliteitszorgsysteem. Doordat leerkrachten
vragenlijsten invullen krijgen we de stand van zaken op diverse
onderdelen binnen de school goed in beeld. We hebben inmiddels de
vragenlijsten van de eerste kaart, “Zorg en begeleiding”, ingevuld.
Samen met het team gaan we nu kijken waar de actiepunten zitten op
dit onderdeel en daar gaan we dan de komende tijd mee aan de slag.
Dit jaar zullen er in totaal 4 kaarten worden behandeld.
Impulsgelden muziekonderwijs
Voor het team staan er in het tweede deel van dit schooljaar 3
teamtrainingen gepland. Groep 5 en 6 krijgen elke dinsdagmorgen
muziekles van een muziekdocente. De leerkrachten krijgen
voorbeeldlessen en coachingslessen, zodat ze straks ook goed
toegerust zijn om de muzieklessen zelf te gaan verzorgen.
In de ateliers proberen we muziek ook een plek te geven d.m.v.
workshops. Ook in de Brede School activiteiten hebben we muzikaal
aanbod.
Audit
Zoals jullie in de vorige Nieuwsbrief hebben kunnen lezen hebben we
deze maand een audit (kwaliteitsonderzoek) gehad door een auditor van
Bureau Meesterschap. Het is goed om af en toe eens door een
buitenstaander en professional kritisch naar de school te laten kijken.
We zijn in afwachting van het verslag en de bevindingen. Met de
aanbevelingen vanuit het verslag willen we dan een actieplan voor 2018
op gaan stellen.
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Kerst
Binnenkort volgt een
brief met verdere
informatie over de
invulling van de
kerstviering,
kerstbakjes maken en
de invulling van de
laatste schooldag voor
de kerstvakantie.

Verkeerssituatie rondom school
Via omwonenden en ouders krijgen we regelmatig klachten binnen over
de verkeersituatie rondom school bij het ophalen van de kinderen.
Aan beide kanten van de school staan er veel auto’s. Deze staan niet
altijd op gewenste plekken. De stoep of uitritten worden geblokkeerd,
zodat er een onveilige situatie ontstaat.
Wanneer kinderen op de fiets of lopend naar huis gaan moeten ze vaak
slalommen tussen alle auto’s door en/of wandelen op de straat vanwege
een geblokkeerd voetpad.
We willen jullie vragen om de verkeerssituatie rondom school veilig te
maken en te houden. Denk dus goed na waar de auto wordt
geparkeerd. Wanneer mogelijk zoveel mogelijk op de fiets of lopend
naar school.
Alvast bedankt!
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Nieuws uit de Voorschool
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het thema Herfst. De kinderen
mochten zelf herfstbladeren meenemen en verder hebben we nog een spin
gemaakt. We hebben gepraat over de herfst en ook nog geluisterd naar
verhaaltjes over de Herfst. Ook hebben we afscheid genomen van Isabel van
den Heuvel, zij is vier jaar geworden en zit nu bij juf Jennie in groep 1.Heel
veel plezier op de basisschool.
Ook was er in deze periode weer een gezellige knutselochtend met de ouders.
We hebben toen een mooie lampion gemaakt. Er kon gekozen worden uit een
ballonnenlampion of een paddenstoel. De lampionnen zagen er allemaal erg
mooi uit. Na 11 november was het al snel weer tijd voor Sinterklaas. We
hebben ons lokaal mooi versierd en zijn druk bezig met het maken een klompje,
die we bij onze schoorsteen kunnen zetten. Ook doen we verschillende
spelletjes op het digibord en lezen we verhalen. We hebben zelfs al een
pietencircuit gehad.
Op de knutselochtend vereerde Greet Polman ons ook nog met een bezoekje,
we hebben na het knutselen nog even lekker muziek gemaakt in het
speellokaal, net zoals een paar weken eerder we konden genieten van een
sport en spel ochtend. Toen hebben we heerlijk gespeeld met de ballen en
geklommen in het klimrek.
Als we straks Sinterklaas hebben uitgezwaaid gaan we beginnen met het
thema Kerst en ook hier gaan we weer allemaal leuke dingen doen.
Groetjes,
Alle peuters, Puk, Juf Henriette en Juf Brenda
Nieuws van groep 3
De afgelopen maand hebben de leerlingen van groep 3 weer goed hun best
gedaan. Alweer een aantal nieuwe letters geleerd. En het lezen van korte
zinnetjes gaat al heel goed.
Begin november zijn de kinderen gestart met het maken van een lampion. Juf
Cynthia had een mooie lampion bedacht van lamineerfolie. De kinderen hebben
met plezier aan de lampion gewerkt en het resultaat was dan ook erg leuk en
kleurrijk.
Er is ook een fietskeuring geweest, de meeste kinderen waren die dag met de
fiets op school. Er waren 3 personen van Veilig Verkeer Nederland die alle
fietsen heel goed hebben bekeken. Ze waren best streng, niet alle fietsen zijn
goed gekeurd, maar de kinderen waarvan de fiets wel goedgekeurd was kregen
een sticker waarop stond “deze fiets is OK”. Alle kinderen kregen van de
werkgroep Verkeer nog een zadelhoesje.
We zijn op dit moment druk aan het oefenen voor ons optreden voor
Sinterklaas, die zeer waarschijnlijk 5 december een bezoek aan onze school
komt brengen. We hebben een swingend lied uitgekozen.
En dan is er nog het MYSTERIE!!! Wat gebeurt er ’s nachts in school?? ’s
Morgens hebben we al een paar keer een computer aangetroffen waarop
gewerkt was, daarop stond dan een half verhaaltje over kinderen van onze
school. Er lagen ook pepernoten en speculaasjes en er stond een beker met
een plaatje met Sinterklaas er op met nog een beetje melk erin. WAT gebeurt
er ’s nachts!!!! Om achter het mysterie te komen hebben we een camera
opgehangen. Dinsdagochtend kwam juf Nastasja vertellen dat er beelden
gemaakt zijn met de camera. Dus wij kijken op het digibord en inderdaad
midden in de nacht gaan ineens de lichten aan in school en zien wij een Zwarte
Pieten veer door het beeld voorbij komen. Jammer genoeg was de camera te
hoog geplaatst en was er verder niets te zien. Dus nu gaat juf Hellen de camera
verplaatsen. Wij wachten natuurlijk vol spanning af wat dat gaat opleveren.
Vanmorgen was het trouwens wel schrikken hoor! De Rommel Piet is vannacht
in de school geweest. Hij heeft voor iedereen iets lekkers gebracht,
maar…….o.o.o. wat heeft hij er weer een troep van gemaakt. Onvoorstelbaar!
Gelukkig was het binnen de kortste keren weer opgeruimd door hele flinke
kinderen!
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Afdeling Emmen
HELP !!
De afdeling Emmen van Veilig Verkeer is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers en/of bestuursleden om de
huidige activiteiten voort te zetten. Mede door vergrijzing is het aantal vrijwilligers gedaald tot een niveau dat het
voortbestaan van de afdeling in gevaar komt.
We willen graag alle dingen blijven doen om bij te dragen aan de veiligheid van iedereen.
Iedereen kan meedoen om het verkeer voor zichzelf en voor anderen een stukje veiliger te maken. En wij maken
het je zo makkelijk mogelijk. Wat wordt jouw bijdrage?
Onze ambassadeurs
Duizenden mensen zetten zich dagelijks vrijwillig in om te helpen het verkeer in Nederland nog veiliger te maken.
Zij staan op de controleposten bij het VVN Verkeersexamen of organiseren een verkeersactie in hun straat waar te
hard gereden wordt.
Vrijwilligers die op scholen lesgeven over de dodehoek van vrachtauto’s en bussen. Of ze organiseren VVN
Opfriscursussen voor ouderen.
Dankzij de hulp van duizenden mensen, van jong tot oud, kunnen wij deze activiteiten organiseren. Ware
ambassadeurs waar we trots op zijn!
Hoe doe jij mee?
Iedereen kan bijdragen en helpen. Of je nu jong bent of wat ouder, graag de handen uit de mouwen steekt of liever
het gesprek aangaat; er is gegarandeerd een activiteit die bij je past.




Heb jij organisatie skills? Help het VVN in Emmen praktisch Verkeersexamen te organiseren.
Iets doen op de scholen? Help met het organiseren en uitvoeren van fietscontroles.
Een dagje de handen uit de mouwen? Help scootmobielgebruikers veilig op weg en assisteer bij onze
Scootmobieltaining.

Zo zijn er nog veel meer activiteiten waar we vorm aan willen geven, maar daar zijn we wel mensen voor nodig.
8 redenen voor jou om mee te doen:
1. Je helpt mensen veilig thuis te komen en zich veiliger te laten voelen.
2. Je ontmoet veel nieuwe mensen en vergroot daarmee je eigen netwerk.
3. Meedoen is makkelijk en hoeft niet veel tijd te kosten. Je krijgt toegang tot onze VVN Academy met maar liefst 125
e-learnings, cursussen en trainingen.
4. Het is leerzaam en je doet veel ervaring op. Van organisatie skills tot financiën, van netwerken tot bestuurlijke taken
5. Vrijwilligerswerk bij Veilig Verkeer Nederland staat goed op je cv.
6. De VVN-activiteiten zijn leuk en gezellig.
7. Je kan rekenen op ondersteuning van onze medewerkers. Je krijgt bovendien exclusief toegang tot de digitale
omgeving waar we je ondersteunen bij je werk.
Interesse?
Neem (vrijblijvend) contact op met Veilig Verkeer Nederland afdeling Emmen. (veiligverkeer.emmen@gmail.com) of
0651269299
Onze medewerkers staan je graag te woord of nemen contact met je op. We verkennen met jou de mogelijkheden
en horen graag waar jouw interesses liggen om ons mee te helpen.
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