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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
We zijn weer begonnen! De kop is er af. Vanochtend hebben we iedereen enthousiast van harte welkom
geheten. We staan uitgerust klaar voor een schooljaar vol met mooie ontwikkelingen om de kinderen van ’t
Otterke verder te laten groeien en bloeien.
We vinden het belangrijk dat u zich welkom en gehoord voelt op onze school, dus loop gerust binnen.
Samen maken we er een leerzaam en mooi schooljaar van!
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke
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Informatieavond alle groepen
Startgeprekken

Gesprekken
Beste ouders,
We vinden persoonlijk contact met ouder en kind heel belangrijk om
kinderen te laten groeien. Want binnen de driehoek ouder-kind-leerkracht
kunnen we samen goed afstemmen en afspraken maken.
Voor een optimale ontwikkeling van uw kind is een goede start
heel belangrijk. Het komend schooljaar zullen starten we met deze
aanpak. Dat betekent voor u dat de gesprekken met de leerkrachten
er anders uit zullen zien.
De vaste gespreksmomenten zullen zijn volgens de volgende opzet:
 Vanaf 10 september: startgesprekken
 Eind februari/ begin maart: rapportgesprekken gr. 1-7 + cito-resultaten
 Juni: gesprekken groepen 1-7 op aanvraag vanuit leerkracht of ouders
Groep 8 volgt een andere planning wat betreft oudergesprekken, vanwege de verwijzing naar het voortgezet
onderwijs:
- Vanaf 10 september: start-/doelgesprekken
- Eind november: rapportgesprekken
- Midden/eind februari: adviesgesprekken

De startgesprekken zullen gevoerd worden met leerkracht, ouders ѐn kind. We vinden het namelijk fijn om in
het begin van het schooljaar al kennis met elkaar te maken. Samen afstemmen vinden we belangrijk.
Deze gesprekken zullen 10 minuten duren, waarbij de laatste 5 minuten alleen leerkracht en ouders aanwezig
zijn.
Om te zorgen voor een goede voorbereiding krijgen de kinderen 27 augustus een formulier voor het
startgesprek mee naar huis. Het is de bedoeling dat uw kind dit samen met u invult. Het blad wordt uiterlijk 6
september ingeleverd bij de leerkracht. Dit formulier is leidraad voor het gesprek en komt daarna in het
portfolio.
Let op!!
In aanloop naar de basisschoolapp waarbij u vanaf de tweede gesprekken uw gesprek zelf zult kunnen plannen,
vragen wij u nu om zelf in te tekenen voor de startgesprekken. Vanaf maandag 27 augustus hangt er een
inschrijfformulier op de deur van iedere klas. Hierop kunt u zelf inschrijven voor het startgesprek. Deze
gesprekken zullen veelal na schooltijd plaatsvinden, zodat de kinderen er bij kunnen zijn.
Informatieavond
Op donderdagavond 6 september nodigen we u van harte uit om naar onze algemene informatieavond te
komen. We start om 19.30 uur met de eerste ronde in de groep van uw kind. Daarna volgt een algemeen
gedeelte in de speelzaal waarbij we de nieuwe leerkrachten voorstellen en u op de hoogte brengen van de
speerpunten van dit schooljaar. Daarna is er nog een korte tijd waarbinnen u in de groep van uw kind kunt kijken
of vragen kunt stellen aan andere leerkrachten. Heeft u meerdere kinderen op onze school dan vragen wij u een
keuze te maken waar u de informatieavond bij gaat wonen. De andere leerkrachten zijn dan natuurlijk bereid om
vragen te beantwoorden mochten die er zijn. We eindigen om 20.30 uur.
De basisschoolapp
Vol trots kunnen we u vertellen dat we dit schooljaar starten met onze eigen basisschoolapp; De Otterke-app!
Met de Otterke-app kunt u o.a. als ouder het laatste nieuws van school ontvangen, maar ook berichten en foto's
van de klas zullen er op te vinden zijn. Een aantal onderdelen van de website en het Otternieuws zullen hierdoor
vervallen.
De verschillende functies in de app zullen we dit schooljaar gefaseerd in gebruik gaan nemen.
In het Otternieuws (via de app) zullen we u hiervan steeds op de hoogte brengen.
Morgen krijgen alle kinderen een flyer mee naar huis waarop staat uitgelegd hoe u de app kunt downloaden.
Bent u niet in de gelegenheid om de app te downloaden, geef dat even door aan één van de leerkrachten.
Ook als u problemen ondervindt met het downloaden van de app en/of het inloggen, loop gerust even binnen.
We hopen dat u veel plezier van de Otterke-app zult ondervinden.
Functies: Persoonlijke Inbox en Klassenboek
Als u de app heeft gedownload kunt u onderstaande instructies opvolgen om toegang te krijgen tot de
Persoonlijke Inbox en het Klassenboek.
-Open de app op u telefoon.
-Klik op Persoonlijke Inbox.
-Kies vervolgens: ‘vraag een login aan'.
-Vervolgens vult u uw eigen gegevens in.
-Klik op 'Voeg een kind toe’
-U vult de laatste 4 cijfers van het BSN nummer van uw kind in met de geboortedatum. Hierdoor koppelt u uzelf
aan uw kind.
U kunt na deze stap meerdere BSN cijfers toevoegen, indien u meerdere kinderen heeft op onze school.

-Uw wachtwoord aanvraag komt binnen op uw e-mail adres. Controleer ook even uw spambox. Hier kunt u
vervolgens mee inloggen. Na het inloggen is ook automatisch het onderdeel Klassenboek geüpdatet. U ziet nu
alleen nog de klassen waar uw kind(eren) inzit(ten).
Even Voorstellen…
Hoi allemaal,
Mijn naam is Anniek van Leuken. Ik ben 24 jaar en ik woon sinds kort samen in Helmond. Hiervoor heb ik altijd in
Beek en Donk gewoond, een bekende plek dus. In 2017 ben ik afgestudeerd als leerkracht, op een Daltonschool.
Daar ben ik enthousiast geworden over het Daltononderwijs. Daarom ben ik ook ontzettend blij dat ik aan de
slag kan in groep 1/2 op 't Otterke. Verder speel ik in mijn vrije tijd graag badminton, hou ik van spelletjes
spelen en lekker bakken/koken.
Tot ziens op school! Je bent altijd welkom om even binnen te lopen in de klas!
Hoi Allemaal,
Mijn naam is Angelique Korsten. Het Otterke, tja daar ben ik wel bekend. Als kind heb ik hier mijn schoolperiode
volbracht en later zijn Tijn en Fleur (onze tweeling, 12 jaar) ook naar het Otterke gegaan. Zij hebben voor de
zomervakantie afscheid genomen van de basisschool. De dag na hun afscheidsfeestje mocht ik vertellen dat ik
nog geen afscheid ging nemen maar als administratief medewerkster (twee ochtenden) op school aanwezig zal
zijn. De laatste jaren heb ik veel in de zorgsector gewerkt, ruim negen jaar was ik werkzaam op
inkoopadministratie bij GGZ Oost Brabant en ik heb gewerkt op het servicepunt van het Elkerliek Ziekenhuis. Ik
vind het leuk om samen met kinderen te sporten zoals bij de zeskamp en tijdens de Daltondag waarbij we het
trimparcours regelmatig hebben afgelegd. Daarnaast heb ik vijf jaar met veel plezier deelgenomen aan de
ouderraad. Ik ga mijn best doen om de administratie duidelijk en zorgvuldig op te zetten, loop gerust binnen
mocht je vragen hebben!

Groep 0-1-2
Otternieuws 20 augustus 2018
De zomervakantie zit er alweer op. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de vele vrije dagen en lekker
kunnen uitrusten. Het nieuwe schooljaar gaan we weer werken met veel leuke, leerzame activiteiten aan de
hand van allerlei thema’s.
De juffen hebben er zin in en de kinderen vast ook!
Welkom:
Vanaf het begin van dit nieuwe schooljaar starten 6 nieuwe kinderen in groep 1-2: Damelsha Huizer Gros,
Mila Almostafa, Sam Hanegraaf, Daey van Kuijck , Lotte Heemskerk en Suze Derksen. Wij heten deze kindjes van
harte welkom en wensen hen een leuke, leerzame tijd toe op ’t Otterke.
Ook mogen we juf Anniek van Leuken verwelkomen in onze groep. De komende weken zullen er twee juffen in
de klas zijn. Tijdens de algemene ouderavond wordt bekend gemaakt hoe de rest van het schooljaar ingevuld
gaat worden.
Thema:
Het thema dat de komende weken centraal staat, is “Een nieuw schooljaar”.

We gaan kennismaken met de (nieuwe) kinderen, met de juf, met de klas en met de school. Samen spreken we
af wat de belangrijke regels worden voor het nieuwe jaar.
De eerste weken gebruiken we vooral om (weer) te wennen en te zorgen voor een goede groepssfeer.

Algemene ouderavond:
Op donderdag 6 september is de algemene ouderavond voor alle groepen. Het is fijn als jullie deze datum alvast
noteren.
Verdere informatie volgt.
Groetjes, juf Anniek en juf Monique
Groep 2-3
Beste ouders,
Wat hebben we een fijne zomer gehad hè?
Nu zijn we weer begonnen. Groep 2-3 is groep 3-4 geworden! De groep is ietsjes anders van samenstelling;. We
zijn met 25 kinderen. Ook dit jaar komt juf Suze op vrijdag in onze klas. Juf Petrie is op de andere dagen in de
klas.
De eerste weken zullen kinderen samen met ons oefenen hoe je in werkboeken werkt, dat je soms even moet
wachten, dat je elkaar kunt helpen en hoe je dat doet, wat voor nieuwe dingen we gaan doen.
Onze mailadressen zijn: suze.vanasten@eenbes.nl en petrie.jansen@eenbes.nl
Soms zal juf Milou ook in onze klas komen.
We zitten in een heerlijk lokaal en de klas ziet er gezellig uit! Alle kinderen hebben een eigen plek gekregen. We
gaan veel nieuwe dingen leren. De kinderen kunnen elkaar helpen en ook samen dingen oefenen.
We gaan bijvoorbeeld heel vaak samen oefenen aan het tellen bij rekenen: vooruit tellen, terug tellen, in
stappen tellen. Dit is voor alle kinderen heel belangrijk. Ook dit schooljaar komen oma Mieke en Sheila Bergman
weer met ons lezen. Afgelopen jaar hebben ouders op vrijdag met kinderen van groep 3 gelezen. Dit zullen we
dit jaar ook proberen te organiseren.
Na elke vakantie, dus nu ook starten we op school met de Gouden Regels.
De eerste regel is BIJ ONS ZULLEN WE ALTIJD EERST ZELF PROBEREN, DAAR KUN JE VEEL VAN LEREN.
Suze en Petrie hebben er héél veel zin in!
groeten, Suze en Petrie
Groep 4-5
Beste ouders,
Na een heerlijke, warme zomervakantie zijn we vandaag weer aan de slag gegaan.
De kinderen zijn vanmorgen allemaal enthousiast binnen gekomen en ook de juffen hebben er weer veel zin in!
Enkele praktische puntjes:
- De gymtijden zijn maandag en donderdagochtend.
- Groep 4 komt voortaan om 13:05 uur naar de grote speelplaats.
- Ook de fietsen mogen in de aangegeven plaatsen op de grote speelplaats gezet worden.

- Juffrouw Suze is op donderdag in de klas en juffrouw Karna de andere dagen. Juffrouw Karna zal ook enkele
vrijdagen niet op school zijn, dan is juffrouw Ingrid in de klas.
We gaan er samen een fijn schooljaar van maken!
Vriendelijke groeten,
Suze en Karna
Groep 6
Na een heerlijk zonnige vakantie zijn we vandaag weer fijn begonnen in groep 6. We gaan er samen een
geweldig, leerzaam jaar van maken. Deze week maken we samen met de kinderen klasafspraken en zullen we
de stof van groep 5 opfrissen en verder gaan met de nieuwe taken van groep 6. Op maandag en donderdag
moeten de kinderen gymkleding meebrengen voor de gymlessen.
Juf Mariel en juf Ingrid
Groep 7
Welkom in groep 7! Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Wij hopen dat iedereen genoten heeft van een
heerlijk ontspannen vakantie en dat jullie met net zoveel zin als dat wij hebben beginnen aan een fijn
schooljaar.
Tijdens de informatieavond zullen wij de belangrijkste onderwerpen van groep 7 bespreken. Wij nodigen jullie
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
De eerste weken worden gebruikt om elkaar goed te leren kennen, alle regels en afspraken af te stemmen,
zodat we samen kunnen bouwen aan een goed en fijn schooljaar.
De deur staat altijd voor jullie open voor vragen, maar grote onderwerpen bespreken wij graag na schooltijd.
Groetjes,
Juf Milou en juf Evelien
Groep 8
Hallo allemaal,
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Wat was het fijn om alle kinderen weer te zien. De kinderen zaten maandag
vol vakantieverhalen. We zijn ook meteen van start gegaan met verschillende lessen zoals: taal, rekenen,
spelling en geschiedenis.
Donderdag 6 september is de informatieavond. Op deze avond krijgen jullie meer informatie over dit
schooljaar.
Wij hebben zin in dit schooljaar!
Juf Marjolijn en juf Monique

Beste Lezer,
In september start de Zorgboog met twee interessante en leerzame cursussen voor jonge ouders.
Mindfulness voor jonge ouders en Waardenvol communiceren met je kind.

De laatstgenoemde wordt voor inwoners van Helmond aangeboden tegen een subsidieprijs.
Om de cursussen zoveel mogelijk bekend te maken willen we u medewerking vragen om deze bij uw doelgroep
onder de aandacht te brengen.
Bijgevoegd een berichtje welke u kunt gebruiken voor in uw in- of externe communicatie uitingen.
Als u naar aanleiding van dit bericht vragen hebt neem dan contact met me op door te reageren op deze mail of
te bellen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Elle van Esch |
Cursussen & Diensten | De Zorgboog
T: 0492 - 504821 | 06-42285364
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