
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 26 

24 jun t/m 30 jun 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Update Ouderbetrokkenheid 3.0 

We zijn goed op weg met het traject Ouderbetrokkenheid 3.0. Hieronder vindt U 

een overzicht van wat er inmiddels gebeurd is, welke veranderingen er 

doorgevoerd zijn en wat de stand van zaken op dit moment is. We willen U 

bedanken voor alle feedback die we op verschillende momenten in het traject van 

U gekregen hebben.   

 

Waarom OBT 3.0? 

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders! 

Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde 

ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken 

gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de 

ontplooiing van hun kind, de leerling. 

Ouderbetrokkenheid wil zeggen: interesse voor en betrokkenheid bij de ontwikkeling 

van het kind, de school van het kind, het huiswerk van het kind, de leraar, het 

bezoeken van ouderavonden en oudergesprekken, respect voor de leraar, 

enzovoort. 

Voor het onderzoek ouderbetrokkenheid, worden de tien criteria van 

ouderbetrokkenheid 3.0 als uitgangspunt genomen. Deze criteria zijn gebaseerd op 

jarenlang (wetenschappelijk) onderzoek. Als de school voldoet aan de tien criteria 

is dat een garantie dat de samenwerking tussen school en ouders effectief is. 

 

Terug in de tijd… 

Sinds de start van het traject in 2016 is er veel gebeurd. Hieronder een aantal 

momenten van het traject op een rijtje: 

-Interview met ouders 

-Interview met MR 

-Interview met leerlingenraad 

-Gesprekken met leerkrachten 

-Gesprek met directie 

-Vragenlijst belevingsonderzoek onder ouders 

-Regiegroep opgezet, bestaande teamleden en ouders, die 4-5 keer per jaar 

bijeenkomen 

-Ouderavond OBT 

-Samenwerkingsavond team en ouders 

-Panelgesprekken met ouders over een specifiek onderwerp 

 

Voorbeelden van ingezette veranderingen 

Met alle informatie en verbeterpunten die ouders, team en kinderen in gesprekken 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

hebben aangegeven heeft de regiegroep per criteria een document opgesteld, 

waarin beschreven staat hoe we zaken op school hebben afgesproken en willen 

regelen. 

Hieronder een aantal voorbeelden van aanpassingen die we gedaan hebben met 

de door U genoemde tips: 

-Het formuleren van een helder visie op samenwerking. 

-Startgesprekken aan het begin van het schooljaar met een duur van 15 minuten. 

-Ouders actief betrekken bij schoolbeleid door het voeren van panelgesprekken. 

-Leerlingen actief betrekken bij schoolkeuzes door het opzetten van een 

leerlingenraad. 

-Welkomstmoment aan het begin van de schooldag (teamlid bij de trap en 

leerkracht in deuropening van het lokaal. 

-Bij de start van het schooljaar wordt per groep een Infoblad naar ouders gemaild. 

Daarin staat beschreven welke contactmomenten er gedurende het jaar zijn en 

welke bijzonderheden er voor die specifieke groep gelden. 

-Om zichtbaar te maken welke personeelsleden er werken in onze school, is er een 

fotobord opgehangen naast de bar beneden. (Er wordt overlegd of er bij de 

hoofdingang ook een fotobord opgehangen kan worden.) 

-Ouders zijn uitgenodigd voor een nieuwschooljaarsreceptie om meer met elkaar in 

contact te kunnen komen. 

-We hebben de app Parro in gebruik genomen. Ouders krijgen door berichtjes met 

foto’s een kijkje in de klas, en daarmee een beter beeld van wat er in de groep 

gebeurd. Ook heeft de app een berichtenfunctie tussen ouders en leerkrachten en 

kunnen ouders hun kind zo makkelijker ziekmelden of een korte vraag stellen. 

-Ouders hebben via Parnassys digitaal inzage in het leerling dossier van hun kind 

gekregen. 

-Er zijn kindkaarten ontwikkeld. Ze worden gebruikt bij gesprekken tussen ouders en 

leerkracht en geven ouders inzage in belangrijke informatie die over hun kind 

genoteerd staat. De kindkaarten worden binnen het team ook gebruikt voor de 

overdracht naar een volgende groep. Ouders hebben de mogelijkheid om 

informatie op de kindkaart aan te vullen. 

-Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder 

duidelijk gemaakt. De weten staan beschreven in criteria 10, te vinden op de 

website en de schoolregels staan beschreven in de schoolgids. 

 

Wat moet er nog gebeuren? 

-De 10 criteria staan in concept klaar. Deze moeten binnen het team en MT worden 

goedgekeurd en uitgevoerd. Hopelijk lukt ons dit voor de zomervakantie. Het traject 

verloopt i.v.m. medische afwezigheid van collega’s anders dan we hadden 

gepland. 

-Als de 10 uitgewerkte criteria klaar zijn, willen we na de zomervakantie via CPS een 

toetsing aanvragen. Zij komen in de school kijken naar de aanpassingen en zij 

interviewen teamleden en een aantal ouders om te beoordelen of we voldoen aan 

de opgestelde criteria. 

-Wanneer CPS tevreden is, ontvangen we het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dekiem.ssba.net/nieuws/ouderbetrokkenheid/
https://dekiem.ssba.net/over-onze-school/jaargids-schoolplan-jaarplan/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 

Afgelopen zondag vond de Kiem 

Fietstocht plaats. Veel leerlingen en 

hun ouders hebben genoten van het 

weer, maar natuurlijk ook van de 

tocht met leuke activiteiten. We zijn 

dan ook trots te melden dat de Kiem 

fietstocht 217,50 euro heeft 

opgebracht. De leerlingenraad had 

als goede doel het Rode Kruis 

gekozen. Het bedrag zal zo spoedig 

mogelijk naar deze stichting worden 

overgemaakt.  

 

De winnaar van de fietstocht is Seth Otto (groep 1/2a)! Seth 

heeft zijn prijs inmiddels mogen ontvangen. Hij mag met zijn broer 

en ouders gaan zwemmen bij de Tweesprong.  

 

Namens de ouderraad, bedankt voor jullie enthousiasme en 

deelname! 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

We hebben even op de zomer moeten wachten, maar eindelijk lijkt het dan toch te 

komen. Nu het hiervoor nog geen weer was voor de zwembadjes buiten, hebben 

de visjes het water maar naar binnen gehaald! We hebben heerlijk met speelgoed 

in een bakje met water mogen kliederen. Super leuk om te zien hoe ze dan lekker 

aan het ontdekken zijn. 

Volgende week is het modderweek! In deze week zijn we extra met natuurbeleving 

bezig. Kinderen kunnen vies worden omdat we ook met modder gaan spelen. Op 

de 0-2 groepen zal het wisselen welke dag ze hier mee aan de slag gaan. Zou u op 

de dag dat ze hier mee aan de slag gaan schone kleding mee willen geven voor 

uw kindje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

Volgende week is het Modderweek! We gaan lekker spelen en ontdekken met 

modder dus moeten wek kleren aan die vies mogen worden. Durven alle kinderen 

deze uitdaging aan om een beetje vies te worden.  

 

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

Orka’s, Pinguins en Haaien; 

 

Deze week was het super lekker weer en hebben we heerlijk buiten gespeeld! De 

pinguïns hebben hun lokaal veranderd en het is een heerlijke relax plek geworden. 

Ook de orka’s hebben hun lokaal aangepast en daar zijn we heel blij mee.  

 

Wilt u als u uw vakantie nog niet hebt doorgegeven voor de zomer en wel al weet 

dat u weg gaat dit aan ons laten weten. Dan kunnen wij hier rekening mee houden 

in onze planning. Alvast bedankt. 

 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Op dinsdagavond 9 juli willen we de kleuterklassen schoon gaan maken. Hiervoor 

hebben wij uw hulp heel hard nodig! We beginnen om 19.00 uur en werken door tot 

20.30 uur. Komt u ons ook helpen? 

 

Komende week wordt het erg warm en daarom willen we lekker met water buiten 

spelen. Wilt u uw kind daarom oude kleding aandoen of kleding die vies mag 

worden? Zou u uw kind voordat het naar school komt willen insmeren? 

 

De letter van de week is nog steeds de j  van juni. De kinderen mogen iets 

meenemen wat met de j begint.  

 

De laatste schoolweken zullen wij niet meer gymmen. Dit i.v.m. de musical van 

groep 8 die geoefend wordt in de kuil.  

 

- 03 juli schoolfeest 

- 05 juli studiedag 

- 09 juli schoonmaakavond 

- 11 juli groep 1-2 a en 1-2 b kijken de musical van groep 8 

- 12 juli 2e Portfolio mee naar huis 

- 12 juli groep 1-2 c en 1-2 d kijken de musical van groep 8 

- 16 juli wenmoment klas komend schooljaar 

- 19 juli Start zomervakantie vanaf 12.00 uur 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vandaag is het fruitdag. 

Vrijdag:  

Groep 1-2 B: Juf Marjolein staat vandaag voor de groep  

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 3/4 

Algemene informatie: 

We zijn afgelopen week druk bezig geweest met Cito’s. We zijn bijna klaar!  

 

Komende week staan er geen gekke dingen op het programma. Blijft u thuis nog 

wel oefenen (lezen, rekenen) met uw kind? Dat blijft belangrijk ook aan het eind 

van het schooljaar.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: gym  

Woensdag: 

Donderdag: gym en fruitdag  

Vrijdag: 

 

 03 juli: schoolfeest 

 05 juli:  studiedag (de kinderen zijn een dag vrij)  

 12 juli :2e Portfolio mee naar huis 

 16 juli: wenmoment klas komend schooljaar 

 19 juli: Start zomervakantie vanaf 12.00 uur. 

 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

We zijn afgelopen week druk bezig geweest met Cito’s. We zijn bijna klaar!  

 

Komende week staan er geen gekke dingen op het programma. Blijft u thuis nog 

wel oefenen (lezen, rekenen) met uw kind? Dat blijft belangrijk ook aan het eind 

van het schooljaar.  

 

De regel die afgelopen week en komende week centraal staat is:  

“wij luisteren naar volwassenen”. 

 

Weekoverzicht: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Maandag: 

Dinsdag: Gym 

Woensdag: juf Sanne is in de klas 

Donderdag: Gym 

Vrijdag: 

 

Agenda 

 03 juli: schoolfeest 

 05 juli:  studiedag (de kinderen zijn een dag vrij)  

 12 juli :2e Portfolio mee naar huis 

 16 juli: wenmoment klas komend schooljaar 

 19 juli: Start zomervakantie vanaf 12.00 uur. 

 

 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 

 

- 01 juli toets Engels, song 7,8,9 

- 03 juli schoolfeest 

- 05 juli studiedag 

- 12 juli 2e Portfolio mee naar huis 

- 12 juli Musical groep 8 kijken 

- 16 juli wenmoment klas komend schooljaar 

- 19 juli Start zomervakantie vanaf 12.00 uur 

 

Klassendienst 

 De klassendienst is deze week voor Marit de Feber en Nathan.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Jaz houdt vandaag haar boekbespreking.  

Dinsdag: Mare en Sophie houden vandaag hun boekbespreking.  

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

 

Klassendienst 

Komende week hebben Kiran en Jip klassendienst. 

 

Facultatieve gesprekken 

In de eerste week van juli is er de mogelijkheid om een gesprek te hebben met de 

leerkracht van uw kind. Dit gesprek is niet verplicht, maar we bieden deze 

mogelijkheid in het geval er behoefte aan is. Ouders van groep 6 kunnen een mail 

sturen naar dorienopdam@ssba.net om een voorkeursdag door te geven. De 

gesprekken kunnen die week op dinsdag, woensdag of donderdagmiddag 

gepland worden. 

 

Voor in de agenda 

02 jul    Wandeling natuurpad het Eerste stuk (gr6) 

mailto:dorienopdam@ssba.net


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

03 jul    Schoolfeest 

05 jul    Studiedag 

12 jul    2e Portfolio mee naar huis 

16 jul    Wenmoment klas komend schooljaar 

19 jul    Start Zomervakantie om 12.00 uur (t/m 30 aug) 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

-Vandaag gaan we weer tutorlezen met groep 3. 

Dinsdag: 

-Deze week maken we de LVS-toetsen van Begrijpend Lezen. 

Woensdag: 

-Vandaag gaan we weer tutorlezen met groep 3. 

-Fem en Zoë zijn aan de beurt voor hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

-Gym van juf Femke. 

-Roan en Do zijn aan de beurt voor hun spreekbeurt. 

Vrijdag:  

-Gym van meester Dammes. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda 

- 24 juni huiswerk 27 inleveren 

- 24 juni Polderwandeling groep 7 

- 24 juni Toets taal blok geluk 

- 03 juli schoolfeest 

- 05 juli studiedag 

- 08 juli toets Meander thema 5  

- 12 juli 2e Portfolio mee naar huis 

- 12 juli Musical groep 8 kijken 

- 16 juli wenmoment klas komend schooljaar 

- 19 juli Start zomervakantie vanaf 12.00 uur. 

 

Klassendienst 

Sven v Rijn en Jip 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Huiswerk nummer 27 inleveren. 

- Vandaag hebben we een polderwandeling in Oud Ade. Vergeet niet op de fiets 

te komen. We vertrekken om 12.15 en zijn daar om 14.00 klaar. Trek schoenen aan 

waar je goed op kunt lopen (geen slippers). 

- Vandaag hebben we een toets taal over blok geluk. 

Dinsdag:  

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 

Donderdag:  

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Vrijdag:  

- Vandaag staat juf Jenneke voor de groep.  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

EHBO 

De afgelopen maanden zijn we in de klas bezig geweest met de EHBO-lessen. De 

kinderen hebben afgelopen donderdag weer veel geoefend met het leggen van 

verbanden. Het examen voor het EHBO zal niet op 4 juli worden afgenomen, maar 

op donderdag 27 juni. Er zijn voor dit examen nog een paar aandachtpunten. Dit is 

de stabiele zijligging en het oefenen van de theorie. Hierover hebben ze een boekje 

ingevuld met opdrachten en 2 tussentoetsen gemaakt.  

 

Voor in de agenda 

- 27 juni EHBO-examen 

- 03 juli schoolfeest 

- 05 juli studiedag 

- 11 juli optreden van de musical voor familie 15:00.  

- 12 juli optreden van de musical voor ouders inloop 19:00.  

- 17 juli De kinderen van groep 8 worden om 12:00 uitgezwaaid door de school. 

Hierna start de zomervakantie.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Frank heeft vandaag een verlof dag, er is een andere leerkracht vandaag. 

Dinsdag: 

Gym, denk aan je gymspullen 

Woensdag: 

Donderdag: 

Geen gym vandaag.  

EHBO-examen. Praktijk en theorie.  

Vrijdag: 

Doorloop van de musical.  

 

 


