10 december 2018 – nummer 6
Voorwoord
De gezellige feestmaand is weer begonnen en we zijn alweer bijna aan het einde van het jaar.
We zijn deze maand goed gestart met de lieve Sint en een fijne sinterklaasviering. Wat hebben wij met z’n allen
heel erg genoten van deze dag. De ouders die het geheel georganiseerd hebben en ons geholpen hebben zijn we
heel erg dankbaar voor het fijne feest.
Nu echt merkbaar is dat de dagen korter worden komt ook de kerst er alweer aan en voor je het weet is het
kerstvakantie! Op school beginnen we na de vakantie het nieuwe jaar goed door de werkzaamheden die in de
kerstvakantie uitgevoerd worden: De school wordt geschilderd en het ICT-netwerk vernieuwd.
We hebben nog even, maar toch wensen we iedereen alvast een hele fijne kerstvakantie en een mooi begin van
2019!
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

20-12-2018
21-12-2018

Kerstviering
School om 12.00 uur uit

24-12 t/m 4-12018

Kerstvakantie

24-12-2018
27-12-2018

Juf Monique LG jarig
Juf Marjolijn jarig

7-1-2018
9-1-2018

MR vergadering
OR vergadering

Een zieke leerkracht?
Aan het begin van het schooljaar informeerden we u over onze aanpak wanneer er een leerkracht ziek is.
Gelukkig hebben we dit stappenplan nog niet hoeven te gebruiken, maar we brengen het graag nog eens onder
de aandacht zodat u weet wat er te wachten staat wanneer we het in moeten zetten.
Een zieke leerkracht? Graag stellen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het probleem van
ziekte en vervanging. Op onze school hebben we deze vraagstukken uitgebreid besproken in het team en met
de MR. We zijn het erover eens dat het onderwijs voor onze leerlingen, uw kinderen zoveel mogelijk door moet
gaan. Wij hebben er daarom ook voor gekozen om intern een stappenplan te maken, zodat voor iedereen
duidelijk is wat er gebeurt wanneer er een leerkracht ziek is en er vervanging nodig is.

Ons stappenplan:
1. Ziekmelding komt binnen bij de directie
2. Directie vraagt vervanging aan bij de vervangerspool
3. Directie vraagt parttimers om te vervangen
4. Wanneer er niemand is wordt de groep op de eerste ziekte dag volgens vaste afspraken opgesplitst. Bij de
leerlingen is dit aan het begin van het jaar bekend. De kinderen werken dan in een andere groep verder aan hun
Ottertaak. De leerlingen van groep 1-2 en 3-4 worden niet opgesplitst, maar een leerkracht uit de bovenbouw
komt bij hen in de klas en de andere groep wordt dan gesplitst.
5. De directie communiceert ’s ochtends met ouders dat de leerkracht ziek is en welke oplossing er gevonden is
of dat de klas opgesplitst is.
6. De directie communiceert aan het einde van de dag wanneer het duidelijk is of de leerkracht de dag daarna
nog ziek is en of er vervanging is. Wanneer er geen vervanging is, kan ervoor gekozen worden dat de groep thuis
moet blijven.
We kiezen er bewust voor om teamleden met een andere taak (IB-er, administratief medewerker, e.d.) niet in te
zetten voor de vervanging. We hopen natuurlijk dat het nooit voor zal komen dat we een klas naar huis moeten
sturen, maar met de huidige problematiek is dit helaas niet op voorhand uit te sluiten.
Wanneer er vragen zijn over het bovenstaande horen wij dat graag.
Goed gedrag kun je leren
Daltonbasisschool ’t Otterke zet zich in voor een positief pedagogisch klimaat. We hebben schoolregels en
klassenregels.
Onze schoolregels:
☺ Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
☺ Eigenlijk is het heel gewoon: we zorgen voor gezond, veilig en schoon.
☺ De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft het lekker niet.
☺ We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
In de klas zijn ook regels die leerkracht en kinderen met elkaar afspreken. Tijdens de informatieavond zijn die
besproken met de ouders.
We gaan uit van een positief klimaat, we leggen als school de nadruk op wat we van leerlingen verwachten.
Daarbij geven we de leerlingen ook aan waar de grenzen liggen om het pedagogisch klimaat positief en veilig te
houden.
We hebben als school ook een stappenplan ontwikkeld dat gebruikt wordt wanneer een leerling regelmatig
ongewenst gedrag laat zien. Dit is voortgekomen uit de training goed gedrag kun je leren.
Wanneer dit voor uw kind van toepassing is zal de leerkracht dit met u bespreken.
Dit stappenplan is opgesteld door het team en ook besproken in de Medezeggenschapsraad.
Mocht u het in willen zien, dan kunt u dat aangeven bij Monique H.
Kerstviering
Op donderdag 20 december vindt de kerstviering plaats, van 17.00u tot 19.00u. Het belooft een gezellige avond
te worden! Zoals in een eerdere mail stond gaan we bij droog weer naar buiten, dus denk aan warme kleren!
Daarnaast maakt elk kind een aantal hapjes. Bij elke klas kan er worden opgeschreven welk hapje u thuis maakt
en mee naar school neemt! Denkt u ook aan bord, beker en bestek? Dit kan vanaf woensdag 19 december mee
naar school worden gegeven. Om 18.45u bent u welkom om de kerstviering gezamenlijk af te sluiten. Tot dan!

Kerstmarkt
Op woensdag 28 november was er een kerstmarkt. 2 kinderen uit groep 7 en 8 hebben spullen verkocht. Uit
groep 7 waren het Maud en Wessel en uit groep 8 waren het Pim en Gonçalo. We hebben puzzels, cd’s, spellen,
wasmiddel, een teddybeer en kinderspeeltjes verkocht. We hebben niet alles verkocht, maar wel heel veel. Het
was bij de Nieuwe Werf. We gingen om 10:05u daar naar toe. Het duurde tot 11:30u. De gehandicapten
kwamen ook. Het was georganiseerd door de moeder van Dren en Delin. De opbrengst is voor de speelplaats.
We hebben €45,60 opgehaald.
We vonden het erg leuk om te doen.
We willen de mama van Delin en Dren heel erg bedanken voor het organiseren en alle ouders die speelgoed
ingeleverd hadden op school ook bedankt!
Door Maud en Wessel van groep 7
Begrijpend lezen
Graag informeren wij u over de manier waarop wij werken met begrijpend lezen.
Wij werken met 2 methodes voor begrijpend lezen: tekst verklarend lezen en nieuwsbegrip.
Nieuwsbegrip is wekelijks een tekst over een actuele gebeurtenis. Tekst verklarend lezen is uit een methode.
We werken in verschillende niveaus. Dit heeft er mee te maken dat ieder kind op een eigen niveau presteert. De
niveaus worden gevormd door de gehaalde punten. Op deze manier krijgt elk kind werk op zijn niveau
aangeboden.
We starten de les met het activeren van de voorkennis. De kinderen lezen de titels, bekijken het eventuele
plaatje en lezen de kopjes van de alinea’s. Wat weet je al van dit onderwerp?
Tijdens het lezen van de tekst letten we op moeilijke woorden. Deze worden samen besproken, of soms zoeken
de kinderen ze op. Wanneer we de vragen gaan maken werken we met verschillende kleuren. De opdracht krijgt
bijvoorbeeld de kleur oranje. De vraag wordt teruggezocht in de tekst. In de tekst wordt met oranje aangeven
waar de antwoorden van de opdracht staan.
Deze methode gebruiken wij zodat kinderen leren hoe je terug moet zoeken in de tekst, maar ook om als
leerkracht na te kunnen gaan hoe het kind tot dat antwoord gekomen is.
Begrijpend lezen vraagt om inzicht van kinderen, samenhang zoeken tussen oorzaak en gevolg. Wanneer een
kind een voldoende leestechniek heeft zal de tekst ook beter gedragen worden.
Op school besteden we veel aandacht aan het lezen, maar dat is niet voldoende. Kinderen moeten thuis ook
lezen. Meerdere keren per week, ook in de vakanties.

Herinnering Ouderbijdrage!
Al vele gezinnen hebben de ouderbijdrage voor dit schooljaar overgemaakt, maar helaas nog niet alle ouders,
door deze bijdrage kan de ouderraad leuke activiteiten blijven organiseren, denk bijvoorbeeld aan de afgelopen
sinterklaasviering, de komende kerstviering.. en alle activiteiten in 2019.
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 23.- per kind, dit bedrag kan overgemaakt worden op :Rabobank nr:
NL10 RABO 0105 0176 04 t.n.v Ouderraad 't Otterke

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

