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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent leest u in het Otternieuws het laatste nieuws van de school. Vanaf vandaag zullen
wij het Otternieuws niet meer via de mail aan u versturen, maar vindt u het Otternieuws in onze app.
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

29-10-2018
1-11-2018

MR vergadering
Juf Daphne jarig

7-11-2018
13-11-2018

Studiedag (leerlingen zijn vrij)
Jaarvergadering OR

Tussen de middag
De juffen van het overblijven merken dat er ‘s middags al heel vroeg kinderen naar school komen. Ze staan dan
vaak lang bij het hek of bij de rode streep te wachten tot dat ze het plein op mogen. Dit zorgt ervoor dat de
overblijfjuffen minder goed het overzicht hebben over de kinderen die aan het overblijven zijn.
Daarom willen we u er nogmaals op attenderen dat de kinderen die thuis hebben gegeten vanaf 13.05 uur weer
het plein op mogen.
Ottertaken
Graag informeren we u over het werken met de ottertaken op onze school.
Alle kinderen werken met ottertaken. In groep 1 en 2 m.b.v. het takenbord. In groep 3, 4 en 5 wordt gewerkt
met dagtaken. Halverwege groep 6 gaan de kinderen werken met weektaken, dit doen ze tot en met groep 8.
Eigenlijk alle vakken zijn geschikt om op te nemen in de ottertaak. Keuzewerk is altijd een vast onderdeel van de
dag-/weektaak.
Er staan ook opdrachten in de taak waarbij samengewerkt moet worden, dit kan
in tweetallen of in grotere groepjes.
Op de ottertaak staat de letter A= alleen, S= samen, je kiest zelf iemand, M=
maatjeswerk, de leerkracht kiest het maatje, K = klas, je hebt klassikale instructie.
De taken worden gepland in de kleuren van de dag: maandag = rood, dinsdag =
geel, woensdag = blauw, donderdag = oranje en vrijdag = groen.
Als een opdracht klaar is, dan wordt die in de dagkleur afgetekend in een
daarvoor bestemd hokje.
De leerkracht, maar ook de leerling evalueert de dag-/weektaak. Dit kan groepsgewijs of individueel.

Cursusaanbod voor jonge ouders
Eerste Hulp Bij Kinderongelukken
Weet jij hoe je moet handelen als er een huis-, tuin- en keukenongelukje gebeurt met je
kind? Of kun je handelen wanneer er sprake is van een noodgeval?
Start: donderdag 22 november 2018 en 7 februari 2019
4 x 2 uur | € 130 of € 117 voor abonnees van ZBE
Reanimatie en AED bij Kinderen
Weet jij hoe te handelen wanneer je kindje bewusteloos raakt? Of hoe je de beste eerste hulp kunt verlenen als
je kindje reanimatie nodig heeft? Tijdens de cursus Reanimatie en AED bij kinderen leer je rustig en adequaat te
handelen in eerste hulp-situaties. En dat geeft een veilig gevoel.
Start: donderdag 20 december 2018 en 14 maart 2019
1 x 2 uur | € 35 of € 32 voor abonnees van ZBE
Eerste Hulp Bij Kinderongelukken - Opfrisles
Heb je de basiscursus al eens gevolgd, maar is de zekerheid van handelen met de tijd weer wat afgenomen?
Meld je dan nu aan voor de Eerste Hulp Bij Kinderongelukken opfrisles. Jij en je kind kunnen weer tegen een
stootje!
Start: donderdag 25 oktober en maandag 3 december 2018
1 x 2 uur | € 35 of € 32 voor abonnees van ZBE
Mindfulness voor jonge ouders
Het leven kan een stuk gemakkelijker worden als je beseft dat je
gedachten geen feiten zijn. Maak kennis met Mindfulness voor jonge
ouders. De verandering die jij zoekt zit altijd in jezelf. Tijd voor jezelf
nemen is het begin!
Start: woensdag 14 november 2018
5 x 1,5 uur | € 99 of € 110 voor abonnees van ZBE
Waardenvol communiceren met kinderen
Herken je dit gevoel: ‘Ik had op het laatst alleen nog maar het gevoel dat ik
politieagent moest spelen, in plaats van dat ik die leuke moeder kon zijn’. Een
ontspannen en open relatie met je kind zonder ruzie en conflicten, is dat niet iets
waar alle ouders naar verlangen?
Start: maandag 22 oktober 2018
5 x 2 uur | € 140 of 127 abonnees van ZBE, inwoners van Helmond betalen € 40 ivm subsidie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de cursuskosten. Raadpleeg daarvoor je
polisvoorwaarden.

Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch
contact met ons opnemen via telefoonnummer 0492-504821.

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 13 november een informatieavond
voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De
meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 13 november in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten
voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Eenbes basisschool ‘t Otterke, Beverstraat 11 , 5741 KW Beek en Donk
0492-462163, otterke@eenbes.nl, www.otterke.nl

