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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
We maken ons op voor de gezelligste tijd van het jaar. Dit jaar wordt het wel heel anders, omdat we al weten
dat jullie, onze ouders tijdens de vieringen er niet bij kunnen zijn. Dat zullen we zeker heel erg gaan missen.
Desalniettemin maken we er met de kinderen natuurlijk een hele gezellige periode van en wensen we jullie thuis
ook een fijne tijd.
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

Agenda
17-11-2020
3-12-2020

OR
Sinterklaasviering

4-12-2020
5-12-2020

Meneer Barry jarig
Sinterklaas

7-12-2020

Otternieuws

Algemeen vanuit school
Cultuurloper
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren, zijn wij op ’t Otterke gestart met De Cultuur Loper. Dit
is een traject waarin we onze visie op cultuuronderwijs verbeteren met drie ambities. Via deze link kunt u lezen
uit welke 8 stappen het traject bestaat: https://www.decultuurloper.nl/over-de-cultuur-loper/wat-is-de-cultuurloper/het-traject/
Op dit moment bevinden wij ons bij stap 5 van het traject. We gaan ons scholen passend bij onze ambities. De
ambitie waar wij als eerste mee aan de slag gaan is ‘Het ontdekken van eigen talenten door middel van kijken,
ervaren en creëren”. Dit schooljaar gaan we via scholing onze vaardigheden verbeteren op het gebied van
talenten ontdekken bij kinderen en bij de verschillende domeinen (zang, dans etc.). De overige twee ambities
komen later aan bod, hierover informeren wij u dan.

Sinterklaas op ‘t Otterke
U heeft vast al gehoord dat de Sint met zijn Pieten weer in
Nederland zijn aangekomen.
Ook op ‘t Otterke staat het de komende weken in teken van deze
gezellige tijd. De school ziet er van binnen al gezellig uit in
Sinterklaassfeer. Met dank aan ouders die hiervoor hebben gezorgd.
Vanaf deze week kijken we in de groepen 1 t/m 4 dagelijks het Sinterklaasjournaal.
Hieronder enkele datums met informatie over de Sintactiviteiten bij ons op school:
Maandag 16 november
Vandaag zal er in de groepen 5/6, 6/7 en 8 surpriselootjes worden getrokken voor Sinterklaas.
De kinderen krijgen hierbij ook een zakje met geld waar ze het cadeautje van gaan kopen.
Houdt er rekening mee dat er dit jaar alleen verpakt snoepgoed in de surprise mag zitten.
Woensdag 25 november
Alle kinderen mogen hun schoen zetten op school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten hiervoor een schoen meenemen van thuis.
De kinderen van groep 1/2 hoeven geen schoen van thuis mee te nemen. Zij gebruiken hun gymschoentje.
Woensdag 2 december
De kinderen van groep 5/6, 6/7 en 8 nemen de gemaakte surprise mee naar school.
Donderdag 3 december
Op deze dag zal de Sint met enkele Pieten onze school bezoeken. Andere jaren is de aankomst buiten en zijn
ouders hierbij van harte welkom. Door de Coronamaatregelen zal de ontvangst van de Sint binnen plaatsvinden.
De schooltijden op deze dag zijn net zoals anders. Het programma van de groepen 1 t/m 4 zal bestaan uit het
bezoek van Sint in de klas en andere gezellige Sintactiviteiten.
De groepen 5 t/m 8 krijgen ook een kort bezoekje van de Sint en doen deze dag surprise.
De gymlessen komen hierdoor deze dag te vervallen.
We hopen er een gezellige en fijne dag van te maken voor alle kinderen.
We zullen na afloop van deze dag foto’s plaatsen in onze app.

Ouderportaal
Het ouderportaal is een online applicatie waarop u kunt inloggen om de gegevens van uw zoon/dochter te
bekijken. Binnenkort ontvangt u een link met daarin het verzoek om aan te melden in het Ouderportaal. Dit zal
via de mail aan u verzonden worden. Op dit moment zijn hier de adresgegevens en groepsgegevens van uw kind
te zien. Op een later tijdstip zullen we dit gaan aanvullen met andere gegevens zoals bijv. behaalde resultaten
en notities over de leerling.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:
Angelique Korsten of Marjolijn Swinkels
Angelique.korsten@eenbes.nl
Marjolijn.swinkels@eenbes.nl

Nieuws van de OR
Herinnering ouderbijdrage
De OR zorgt het hele jaar voor leuke activiteiten voor onze leerlingen. Denkt u
bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Pasen en herfstactiviteiten. Om dit te kunnen
bekostigen vragen wij uw medewerking. De ouderbijdrage is voor dit schooljaar
vastgesteld op 23 euro per kind te voldoen op onze ouderraad rekening :
Rabobank nr: NL10 RABO 0105 0176 04 t.n.v. Ouderraad ’t Otterke o.v.v. naam
van uw kind(eren)
Wanneer het voor u financieel niet mogelijk is om deze bijdrage te betalen kan stichting leergeld wellicht iets
voor u betekenen. ( www.leergeld.nl)
Door middel van uw bijdrage kunnen wij leuke activiteiten voor de kinderen blijven organiseren.
Jaarvergadering Ouderraad
Op dinsdag 17 november zou de jaarvergadering van de Ouderraad (OR) plaatsvinden. Door de
Coronamaatregelen komt deze vergadering helaas te vervallen. Wellicht kan hij op een later tijdstip dit
schooljaar plaatsvinden. Dan volgt er een uitnodiging via het Otternieuws.

Nieuws van de BSO
Nieuws van BSO ‘t Otterke
In het vorige Otternieuws hebben wij al laten weten dat wij met een leuke actie zouden komen. Omdat wij
regelmatig van andere kinderen de vraag krijgen wat wij doen op de BSO en waarom niet iedereen daar mag
spelen, lijkt het ons leuk om met een vriendjes en vriendinnetjesmiddag kinderen kennis te laten maken met
onze BSO. In onderstaande uitnodiging lees je hoe je je kind(-eren) aan kunt melden. Wij zullen de kinderen die
zich aangemeld hebben dan om 15.15 uur meenemen uit school en om 17.00 uur mogen ze bij ons weer
opgehaald worden.
Op onze BSO vinden wij het belangrijk dat kinderen na een intensieve schooldag ontspannen kunnen spelen en
kunnen doen wat ze leuk vinden. Kinderen lopen na school zo bij ons binnen omdat wij in hetzelfde gebouw
zitten en hierdoor start onze middag al snel nadat de school uit is. Even kletsen over de schooldag, fruit eten en
wat drinken en daarna doen waar je zin in hebt. Wij proberen gevarieerde en uitdagende activiteiten aan te
bieden waarbij kinderen vanuit enthousiasme deelnemen en hun eigen creativiteit hierin kwijt kunnen. Een
BSO-middag geeft ruimte om te doen wat je leuk vindt, samen te spelen met andere kinderen en er samen voor
te zorgen dat we op een gezellige manier de dag afsluiten na school. Als pedagogisch medewerkers zorgen wij
ervoor dat elk kind gezien en gehoord wordt en ondersteunen we tijdens alle momenten waar nodig om tot
ontwikkelen te komen.
Wij hopen op een gezellige opkomst deze middagen zodat kinderen zelf kunnen ervaren hoe leuk een BSOmiddag bij ons is. Dus meldt aan, kom spelen en ervaar…..
Groetjes Monique en Suzan

Nieuws van buiten

Sinterklaas in Laarbeek
Dit jaar is alles anders. Zo ook de intocht van Sinterklaas. In opdracht van de gemeente Laarbeek en met
medewerking van de Sinterklaas comités heeft Omroep Kontakt een film gemaakt over de aankomst van
Sinterklaas in Laarbeek. De film wordt in een speciaal samengesteld schema voor de kinderen van Laarbeek
uitgezonden op Omroep Kontakt TV.Er is voor gekozen dit een week lang te doen, zodat alle kinderen de
gelegenheid krijgen om ergens de film te zien. Een schema van de uitzendtijden is toegevoegd.

Bibliotheek De Lage Beemden heeft binnenkort in de KennisFabriek weer 3 leuke activiteiten voor de jeugd.




KennisFabriek over zoekhonden | dinsdag 17 november | 16.00 – 17.00 uur | De Wilbersdries in Bakel (ingang
bibliotheek) | 7 jaar en ouder | toegang gratis
KennisFabriek: Radio maken | woensdag 9 december | 18.30 – 20.00 uur | Omroep Kontakt Beek en Donk | 8 tot
13 jaar | toegang gratis | nog maar 1 plek beschikbaar!
KennisFabriek Special: vulkanen, stenen en mineralen | maandag 21 december | 14.00 – 15.30 uur | Educatief
Natuurcentrum de Perekker in Boekel | 8 t/m 12 jaar | € 3,50 voor bibliotheekleden.

KennisFabriek Special: vulkanen, stenen en mineralen
In de kerstvakantie verzorgt Sandra van Dam van Curiosityworld een kenniscollege bij Bibliotheek De Lage
Beemden. In deze KennisFabriek duiken we in de wereld van de geologie, van stenen, mineralen en vulkanen.
De KennisFabriek vindt plaats op maandag 21 december van 14.00 tot 15.30 uur bij Educatief Natuurcentrum de
Perekker, Mezenlaan 22 in Boekel en is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Meedoen kost € 3,50. Kaartjes
zijn alleen online te koop via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Meld je snel aan, want vol is vol.
Je hebt vast wel eens een steen opgeraapt. Waarschijnlijk omdat je die mooi vond vanwege zijn kleur of vorm.
Wat voor soort stenen zijn er en wat zijn stenen eigenlijk? Wat zijn mineralen en wat is het verschil tussen

stenen en mineralen? Hoe worden ze gevormd en wat zijn edelstenen? Over stenen en mineralen valt veel te
vertellen. Aan de hand van een doe-lezing met heel veel voorbeelden wordt een duidelijke uitleg gegeven over
de wereld van de geologie. Maar we starten bij het begin. Bij de vulkanen, want hier worden wel heel bijzondere
vondsten gedaan. Na de lezing ga je zelf aan de slag om een mooi stenendoosje te maken. Voor je eigen
verzameling of een begin van een nieuwe collectie. Daarnaast maak je kennis met de wereld onder de
microscoop.
KennisFabriek: Radio maken
Zelf in de huid kruipen van een echte radiomaker. Dat kan in de KennisFabriek van Bibliotheek De Lage Beemden
op woensdagavond 9 december. Kinderen van 8 tot 13 jaar krijgen niet alleen achtergrondinformatie en een
rondleiding, maar gaan ook zelf aan de slag. Ze krijgen een kijkje achter de schermen bij Radio Kontakt in Beek
en Donk tijdens de live uitzending van Kidsradio. Door te kijken, luisteren, doen én ervaren maken ze kennis met
wat radio is en wat er allemaal bij komt kijken om het te maken. Mario van Dinther, radio- en tv-maker, verzorgt
de informatie en rondleiding.
De KennisFabriek vindt plaats van 18.30 – 20.00 uur bij Omroep Kontakt, Otterweg 25 in Beek en Donk.
Deelname is gratis. Meld je snel aan, de KennisFabriek van de Bibliotheek is populair en vol is vol. Aanmelden is
verplicht en kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.

KennisFabriek over zoekhonden
Esther van Neerbos, dierenarts van dierenkliniek Bakel, verzorgt een KennisFabriek over zoekhonden. Naast de
dierenkliniek runt zij de Stichting Signi zoekhonden. Ben jij 7 jaar of ouder? Houd je van honden en wil je alles te
weten komen over het opsporen van vermiste mensen? Dan is deze KennisFabriek iets voor jou. Dit
kenniscollege vindt plaats op dinsdag 17 november van 16.00 – 17.00 uur bij De Wilbertsdries in Bakel (ingang
bibliotheek). Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl.
Signi zoekhonden is een non-profit stichting en wordt regelmatig ingeschakeld bij vermissingen, zowel door
particulieren als instanties en overheden. Het doel van Signi zoekhonden is om vermiste mensen op te sporen
met behulp van zoekhonden en een professioneel duik-, sonar-, vaar- en grondonderzoekteam. Eén ding staat
daarbij centraal: het vinden van vermiste personen en het beëindigen van de onzekerheid die achterblijvers
treft in vermissingszaken. Signi zoekhonden is gespecialiseerd in het zoeken met honden naar verdronken
personen, het volgen van een spoor (mantrailen) en vermiste personen in rampgebieden.
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