Nieuwsbrief
april 2018

Excursie ARTIS door de bril van de OVL,
Donderdag 22 maart vertrokken we met alle leerlingen, docenten en begeleiding richting
Amsterdam, voor een leuk dagje Artis.
Bij het thema "Prehistorie en prehistorische dieren" past Artis, met de dinobeelden,
geraamtes en diverse diersoorten, erg goed. Dus het verzoek vanuit school om Artis
aan dit thema te koppelen was snel gemaakt.
En vol enthousiasme hebben we de bussen hiervoor geregeld.
Bij vertrek van school hebben we (de OVL) iedereen een groen tasje (met logo) met wat
drinken en een dierenkoekje gegeven, zodat iedereen ook goed herkenbaar zou zijn in
de dierentuin.
Iedereen heeft deze dag op zijn/haar eigen manier beleefd, met zijn/haar eigen verhalen
en ervaringen :). Bij aankomst in Artis, gingen alle groepjes namelijk een eigen kant op.
Met als afspraak weer om 13.15 uur te verzamelen bij de uitgang.
De reacties die we gehoord hebben, waren allemaal erg enthousiast en blij.
Wij, als oudervereniging, kijken heel positief terug op deze dag, die dankzij uw
ouderbijdrage mogelijk is gemaakt.
Heeft u vragen over de ouderbijdrage? Of heeft u vragen over/aan de OVL? Contact
dan een van ons.
Oudervereniging Langereisschool (OVL):
Amanda Laan,
moeder van Luke, groep 7-8
Esther van Vuuren,
moeder van Viggo, groep 5-6
Maaike Brink,
moeder van Sam groep 7-8 en Maud, groep 5-6
Suzanne Groenveld,
moeder van Meike, groep 3-4
Nicole Jaapies,
moeder van Luke, groep 1-2

Opbrengst Lentefeest

Wat hebben we er samen met de kinderen, de ouders en het team een mooi lentefeest
van gemaakt. De opbrengst van het Lentefeest was dit jaar: 917 euro.

Dank namens Elles

Elles en Lea hebben een mooi shirt ontvangen van de OVL. Bij deze: “OVL bedankt voor
het mooie shirt” !!

Elles en Lea

Voorbereidingen wet op de privacy

Op dit moment lopen we allerlei acties en punten na om ons voor te bereiden op de
nieuwe regels die eind mei gaan gelden in de nieuwe wet op de privacy. Meer
informatie hierover zal ook met de ouders worden gedeeld.

Ontwikkelingen in ons onderwijs
Dit schooljaar zijn wij ons steeds verder aan het ontwikkelen in het werken vanuit
doelen. Hiermee sluiten we steeds meer aan bij het niveau van het kind, waardoor het
ook op zijn niveau verder kan. Voor het kind dat wat meer moeite heeft de stof zich eigen
te maken fijn, het raakt niet gefrustreerd door onmogelijke opdrachten,. Voor het kind
dat een stuk verder is fijn, het hoeft niet te wachten op andere kinderen.
Om nog meer bij kinderen aan te sluiten, bestaat er regelmatig de mogelijkheid een
eigen werkvorm te kiezen. Dit klinkt heel vrij, dat is het niet. De kinderen weten heel
goed wat er van hen verwacht wordt en de leerkrachten houden nauwkeurig in de gaten
of alles wordt gedaan.
Een werkwijze die we bij 4 keer wijzer al langer toepassen en waar kinderen enthousiast,
en dus gemotiveerd, van raken.
De thema's die wij kiezen bij 4 keer wijzer, zijn gebaseerd op het wettelijke aanbod. Wij
zorgen ervoor dat deze doelen allemaal aan bod komen. Het komt zeker voor dat een
thema gedurende de schoolloopbaan meerdere keren voorbij komt, u begrijpt dat de
inhoud van de onderbouw wezenlijk verschilt van dat van de bovenbouw. Helaas is het
door deze wettelijke verplichting niet altijd mogelijk om nog meer leuke en zeker ook
zinvolle thema’s te behandelen.

Eten en drinken

De afgelopen periode zijn wij door verschillende ouders benaderd over ons beleid op
gezonde voeding. Hierover hebben wij gesproken met het team. Wij graag dat alle
kinderen verantwoord eten en drinken mee naar school hebben, maar wij willen ouders
hiertoe niet verplichten. Wij gaan ervan uit dat u als ouder/verzorger een verantwoorde
keuze maakt wat betreft de voeding van uw kind(eren).
De afspraak over geen chips, snoep en prikhoudende dranken blijft uiteraard gelden.

Koningsspelen en ontbijt

In overleg met de Bavo school is besloten om de koningsspelen op donderdag 26 april te
houden (en niet op vrijdag 20 april) dan hebben we een hele dag om samen met elkaar te
te genieten van het koningsontbijten en de sportieve activiteiten. Deze dag zal met beide
scholen samen worden ingevuld.
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