26 april 2021 nr. 12
Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
In dit Otternieuws leest u het laatste nieuws van onze school en vanuit onze partners.
We wensen iedereen alvast een hele fijn meivakantie!
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

Agenda
27-4-2021

Koningsdag alle kinderen vrij

30-4-2021

Koningsspelen, continu rooster tot 14.00u

30-4-2021
2-5-2021

Juf Ingrid jarig
Juf Evelien jarig

3-5 t/m 14-5-2021
8-5-2021

Mei vakantie
Meneer Nic jarig

9-5-2021
13-5-2021
17-5-2021

Moederdag
Hemelvaartsdag
Start actie Mei Autovrij / MR

18-5-2021
23-5-2021

Schoolfotograaf
1e Pinksterdag

24-5-2021
25-5-2021

2e Pinksterdag
Studiedag, alle kinderen vrij

31-5-2021

Start culturele week / Otternieuws

Algemeen vanuit school
Zelftesten
In de winkels zijn volop zelftesten te koop. Het is niet de bedoeling om zelftesten te gebruiken indien kinderen
klachten hebben. We blijven daarin de beslisboom volgen en een test bij de GGD wordt geadviseerd. Indien u
niet wenst dat uw kind getest wordt, gelden de richtlijnen van de beslisboom.
Wanneer uw kind een positieve uitslag krijgt, willen we u vragen om dat z.s.m. na contact met de GGD aan ons
te laten weten.

Indien u voor uw kind nog geen DigiD aangevraagd heeft kan het wel handig zijn om dit wel te doen, omdat de
uitslag van de test dan sneller bij u bekend is.

Vervanging/klas naar huis
De afgelopen weken kregen we meerdere keren ‘s ochtends vroeg een telefoontje dat er een collega klachten
heeft en moet gaan testen of anderszins ziek is. Op dit moment is de vervangerspool helemaal leeg en zijn we
afhankelijk van andere constructies die we kunnen verzinnen. We hebben geen standaard oplossingen meer en
het is een kwestie van tijd voor de eerste klas niet naar school kan komen.
We proberen dit altijd z.s.m. te communiceren, maar houd u er alstublieft rekening mee dat dit bericht dus ook
een keer ‘s ochtends vroeg kan komen en zeer onverwacht is.
Ook het bericht dat een hele klas in quarantaine moet, indien er een besmette leerling is kan natuurlijk
onverwacht komen en zelfs midden tijdens de lesdag komen. Als dat gebeurt zullen we contact met u leggen en
zullen de kinderen opgehaald moeten worden.

Aanmelden nieuwe kinderen en inschrijven broertjes en zusjes
Er zijn al verschillende aanmeldingen binnengekomen voor het nieuwe schooljaar. Om te kunnen starten met de
groepsindeling is het noodzakelijk dat we goede aantallen hebben. Als er nog broertjes of zusjes zijn die nog niet
zijn ingeschreven voor het volgend schooljaar, willen we u vragen dit op korte termijn te doen. U kunt hiervoor
een afspraak maken met Monique Hermans of een aanmeldingsformulier ophalen.

Gevonden voorwerpen
Er zijn een heleboel jassen, broodtrommels en andere gebruiksvoorwerpen gevonden. Wij willen u verzoeken
om te controleren of uw kind nog iets kwijt is geraakt. Laat uw zoon/dochter de spullen ophalen bij meneer
Barry. Vrijdag voor de mei vakantie gaat alles wat is blijven liggen in de kledingcontainer/ bij het PMD.

Gevonden
voorwerpen!!!
OPHALEN
TOT EN MET
VRIJDAG
30-4-2021

Nieuws van
de30OR
Koningsspelen
vrijdag
april
De Koningsspelen
Op vrijdag 30 april gaan we op 't Otterke de Koningsspelen doen.
Deze dag is voor alle groepen van de school. Groep 1 en 2 komen deze dag dus ook naar
school.
Hieronder de belangrijkste punten van deze dag:
❖ Deze dag is het een continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur.
❖ Kinderen nemen een eigen lunch en drinken mee naar school.
❖ De school organiseert deze dag zelf het overblijven. Er hoeft dus geen gebruik gemaakt te worden van
betaalde TSO.
❖ De kinderen gaan allerlei sportieve activiteiten doen. Dus als fijn als ze kleren en schoenen aanhebben
waar ze makkelijk in kunnen bewegen.
❖ Deze kleren mogen zeker in de kleuren van de Koningsspelen zijn!!!
❖ We hebben alles zo kunnen organiseren dat we rekening houden met de geldende coronamaatregelen.

Schoolfotograaf dinsdag 18 mei
Op dinsdag 18 mei komt de schoolfotograaf naar school. Er zullen portretfoto's en groepsfoto's worden
gemaakt. Deze shoot zal coronaproof plaatsvinden en en zowel de fotograaf als de ouders die begeleiden zullen
zich aan de maatregelen houden. De broertjes-zusjesfoto zal deze keer niet worden gemaakt, omdat dit niet
aansluit bij de coronamaatregelen die gelden in de school.
Kledinginzameling maandag 17 mei, dinsdag 18 mei, woensdag 19 mei
't Otterke organiseert van maandag 17 mei t/m woensdag 19 mei een
kledinginzameling in samenwerking met Second Life Textile. In deze week
kunt u (oude) kleding inleveren bij ’t Otterke. Second Life Textile is een
kledinginzamelaar die uw kleding en schoenen een tweede leven geeft in
ontwikkelingslanden.
Mocht u deze maand de kledingkasten gaan opruimen, hopen wij dat u
uw oude kleding/ textiel nog even in zakken wil bewaren.
U kunt hierbij denken aan:
- schone kleding (onder- en bovenkleding)
- schoenen (aan elkaar gebonden)
- huishoudtextiel (lakens, handdoeken)
- accessoires (handtassen, riemen etc.)

**Let op dat de kleding nog heel is!
De kleding mag ingeleverd worden bij de fietsenstalling op het grote schoolplein (schoolplein groep 4 t/m 8).
Dus niet in de kledingcontainer die op het schoolplein staat.
Wij als basisschool ontvangen hiervoor een mooie vergoeding welke we weer besteden aan de diverse
schoolactiviteiten.
Alvast dank voor uw hulp!

Nieuws van de BSO/TSO
TSO na de zomervakantie
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, stopt Goo na de zomervakantie met het bieden van TSO
op onze school.
Wij zijn bezig met de voorbereidingen om de TSO als school zelf te organiseren.
We kunnen u alvast melden dat de prijs voor TSO niet verhoogd zal worden.
We gaan werken met een app waarmee u uw kind(eren) hiervoor aan en af kunt melden.
Eind juni verwachten wij u meer over de nieuwe TSO te kunnen vertellen.
Nieuws van de BSO
JEUHHHHHHHH…….
Wij mogen weer open voor alle kinderen van de BSO! Wat is het fijn om ‘s morgens en ‘s middags weer met een
complete groep te zijn. Kinderen spelen als vanouds en wij genieten van alle vrolijkheid en drukte die dat met
zich meebrengt.

Afgelopen week hebben we een “feestweek” gehad die tevens in het teken stond van Koningsdag. We maakten
zelf prikkers met allerlei lekkernijen, aten stroopwafels en maakten oranje smurfensnot.
Ook kwam er een leuke bestelling binnen met allerlei speelgoed om buiten mee vooruit te kunnen. We hebben
nieuwe skeelers en rolschaatsen, voetbalgoaltjes, springblokken en een basketpaal. Samen met de kinderen is
alles in elkaar gezet en al volop in gebruik genomen.
Deze week maken we er ook nog een gezellige ‘Oranje’ week van en tellen we af naar de meivakantie. Wij
wensen iedereen een hele fijne vakantie en onze BSO-kids gaan gezellig op Beekrijk spelen en meedoen met een
leuk vakantieprogramma!
Via deze weg wil ik meteen laten weten dat ik (Suzan) BSO ’t Otterke ga verlaten. Ik heb een nieuwe baan
gevonden in Uden waar ik per 1 juni met veel enthousiasme zal gaan beginnen. Ik wil iedereen bedanken voor
de fijne samenwerking, de gezelligheid en betrokkenheid die ik op ’t Otterke ervaren heb. Wat een fijne
werkplek had ik hier met veel lieve en leuke kinderen en ouders! Ik wens iedereen het allerbeste en we zien
elkaar vast nog eens in het Beek en Donkse.
Fijne meivakantie allemaal,
Groetjes Monique, Kim en Suzan.

Nieuws van buiten
Weet jij hoe we zwerfafval kunnen verminderen of heb jij een goed duurzaam idee?
De Jeugdgemeenteraad zoekt naar oplossingen voor
het (zwerf)aval. Heb je een goed idee, deel het met
ons!
Op elke school komt een ideeën box te staan waar je
jouw idee kunt insturen. Maar je mag je idee ook op
papier zetten en inleveren via de mail
(gemeente@laarbeek.nl).
Onder de deelnemers worden enkele duurzame
Doppers verloot.
**Niet vergeten**
Vermeld je naam en school.
De actie loopt van eind mei vakantie tot 1 juni.

BUITENBINGO
Speciaal voor de meivakantie heeft Bibliotheek De Lage Beemden een
BuitenBingo ontwikkeld voor kinderen van 2 – 8 jaar. Ga samen naar buiten en
ga op zoek naar de plaatjes op de bingokaart. Vind zoveel mogelijk plaatjes en
lever je kaart weer in bij de bibliotheek. Als je ook een foto laat zien van jouw
speurtocht krijg je een leuk kado. Ook als je de Nederlandse taal nog lastig
vindt, kun je meedoen. De bingokaart is in Nederlands, Pools, Arabisch en
Engels. Vanaf 29 april kun je de bingokaart downloaden.
https://delagebeemden.op-shop.nl/834/doe-de-buitenbingo/01-05-2021
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