7 januari 2021
Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
We hopen natuurlijk dat iedereen een beetje heeft kunnen genieten van de Kerstdagen en wensen iedereen
graag de allerbeste wensen voor 2021!
We hadden het jaar graag anders willen beginnen, maar helaas moeten we verbinding houden op afstand. Vanaf
vandaag gaat het onderwijs op afstand weer van start. Dat betekent weer omschakelen, voor de leerlingen, de
leerkrachten, maar zeker ook voor u als ouder. We begrijpen dat deze situatie voor aardig wat uitdagingen
zorgt. We willen u daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Trek aan de bel bij de leerkracht als u of uw kind
vastloopt. Wij denken graag samen met u na hoe we de situatie op kunnen lossen.
We hopen dat we weer zo snel mogelijk samen op school kunnen zijn. Dat kan alleen als iedereen zich aan de
maatregelen houdt.
We wensen iedereen wederom heel veel succes bij het onderwijs op afstand. Het is een opgave voor iedereen,
maar als we het samen doen, maken we het er voor de kinderen weer het beste van. Wij zijn in ieder geval
gemotiveerd om met de kinderen aan de slag te gaan. Samen gaan we ervoor om ook deze periode de
schouders er onder te zetten!
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

Agenda
1-1-2021

Gelukkig nieuwjaar

18-1-2021

Opstart basisscholen

20-1-2021

Voorleesontbijt

25-1-2021

Otternieuws

Algemeen vanuit school
Noodopvang en lesgeven
Op school verzorgen we deze week voor ongeveer 20% van onze kinderen de noodopvang. We hebben het op
dit moment goed kunnen regelen met stagiaires en leerkrachten die op dat moment geen digitaal lesgeven.
Daardoor kunnen de andere leerkrachten digitaal beschikbaar zijn voor hun eigen klas. We hopen dat alle
medewerkers gezond blijven. Is dit niet het geval, dan zullen we ergens aanpassingen moeten doen.

Even voorstellen…
Samantha Claassens
Mijn naam is Samantha Claassens en in mei 2020 ben ik afgestudeerd aan de PABO. Voor mijn opleiding tot
leerkracht basisonderwijs heb ik eerst de opleiding tot onderwijsassistent gevolgd. Al snel wist ik dat ik zelf
graag voor de groep wilde staan en ben na het behalen van mijn diploma
doorgestroomd naar de PABO. Tijdens mijn opleiding heb ik in zowel de onderbouw,
middenbouw, de bovenbouw en in het speciaal basisonderwijs ervaring opgedaan.
Na mijn afstuderen heb ik fulltime een groep 4 gedraaid en ben ik gestart als
vervanger binnen stichting Eenbes. Van maandag t/m donderdag draai ik groep 6 op
de Dirk Hezius. Vanaf januari 2021 zal ik ook lesgeven op 't Otterke. Op de vrijdag zal
ik het zwangerschapsverlof van juf Merel verzorgen. Dat betekent dat ik op de
vrijdag groep 3 zal draaien als we weer naar school mogen.
Als leerkracht vind ik het belangrijk om een veilige en positieve sfeer in de klas te hebben. Ieder kind is uniek en
hoort gezien en gehoord te worden. Door samen met de kinderen plezier in het leren beleven en hen te
begeleiden in hun ontwikkeling, haal ik iedere dag plezier uit mijn werk!
Eva van Genugten
Graag stel ik me voor: ik ben Eva van Genugten, 31 jaar en woonachtig in Nuenen. Ik
ben getrouwd met Rico en samen hebben wij twee kinderen, peutertje Veerle en
baby Ties. Ik ben bekend met Beek en Donk aangezien mijn man hier geboren en
getogen is. Ik vind het dan ook erg leuk dat ik de komende tijd twee klassen op ’t
Otterke mag komen versterken! (groep 4 en groep 8) Ik werk al jaren in het
onderwijs, maar wel in verschillende rollen. Na mijn eerste opleiding
Orthopedagogiek kriebelde het bij mij toch om voor de klas te gaan staan, dus deed
ik de Pabo in de avonduren naast mijn baan als dyslexiebehandelaar. Daarna heb ik in het Eindhovense gewerkt
en sinds 2019 werk ik voor de Eenbes als invaller. Ik vind het prettig om zo op verschillende plekken en in
verschillende groepen ervaring op te doen en overal een kijkje in de keuken te kunnen nemen. De interactie met
kinderen maakt dat geen werkdag hetzelfde is en dat maakt het voor mij zo interessant om voor de klas te
staan. Steeds weer zoeken naar een goede ingang om kinderen iets te leren, dat vind ik leuk!
Onze kinderraad
De kinderraad is een groep kinderen die een keer per maand bij elkaar komen.
Daarin zitten Raf, Berber, Lou, Liam, Niels en Nienke. Dan bespreken we dingen voor
school. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we voor minder plastic afval? En dan bespreken we
wat we daaraan kunnen doen. Als we klaar zijn met bespreken vertellen we erover in
de klas. De klas kan de ideeën in het mapje van een lid van de raad schrijven. Daar
praten we dan over of we iets met dat idee kunnen doen. Daar hebben we het na de
kinderraad in de klas over. Het is fijn als de kinderen op de hoogte zijn van wat er
allemaal wordt besproken in de raad.
Groetjes Raf, Berber, Lou, Liam, Niels en Nienke

Digitale rondleiding
Omdat we nu even geen live rondleidingen kunnen verzorgen voor nieuwe ouders hebben we een digitale
rondleiding laten maken.
Mochten jullie ouders weten die geinteresseerd zijn, stuur dan de link gerust door! We zullen deze ook op
facebook en instagram plaatsen. Er kan altijd een afspraak via videobellen gemaakt worden voor een
kennismakingsgesprek. (op dit moment het snelst via: otterke@eenbes.nl)
Natuurlijk zijn jullie en jullie kinderen ook van harte welkom om tijdens de lockdown virtueel door de school te
lopen!

Nieuws van de BSO

Nieuws van de BSO:

Allereerst willen wij iedereen het allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar! Helaas was het einde van het jaar niet zoals we
gehoopt hadden met een gezellige afsluiting voor de
kerstvakantie en ook nu starten we het nieuwe jaar met een
lege stille groep. Wij missen alle kinderen en hopen dat
iedereen thuis zijn draai weer gaat vinden nu met het
thuisonderwijs. Voor de kinderen die naar de noodopvang
komen, maken we er het beste van met steeds nieuwe
aanpassingen en we zijn jullie dan ook dankbaar voor het
begrip. Wij hopen dat we jullie zo snel mogelijk en in goede
gezondheid weer op onze fijne BSO mogen ontvangen en we
samen fijne speeluurtjes kunnen beleven met elkaar!!! Succes
allemaal! Veel liefs van ons: Monique, Suzan en Kim.
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