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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u van ons gewend bent sturen we u het Otternieuws met het laatste nieuws en info van buiten de school.
Een aantal weken geleden zijn de leden van de jeugdgemeenteraad geïnstalleerd. Wij zijn supertrots op Desley
en Niels die van onze school in de jeugdgemeenteraad deelnemen. Gefeliciteerd met jullie benoeming!
Nu de herfstvakantie alweer achter de rug is, gaan we op weg naar misschien wel de gezelligste periode van het
jaar. In de klas gebeuren er veel mooie dingen die u kunt volgen op de app.
Voor de vakantie hadden we al een hele fijne herfstactiviteit georganiseerd door de ouderraad. Helaas kunnen
we u nu niet uitnodigen om in de school naar de resultaten van de creatieve opdrachten te komen kijken. Dat
vinden we erg jammer. We zijn daarom ook op zoek naar een andere manier om u te kunnen laten
meegenieten.
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

Agenda
26-10-2020
26-10-2020
1-11-2020
9 t/m 13-11-2020
13-11-2020
16-11-2020

Studiedag
MR
Juf Daphne jarig
Week van de mediawijsheid
Studiedag
Otternieuws

Algemeen vanuit school
Rondleidingen
Vanwege de corona-maatregelen kunnen we op dit moment helaas geen ouders van nieuwe kinderen in onze
school verwelkomen. Ouders kunnen natuurlijk altijd onze website bekijken en u, als ervaren Otterke-ouder
vragen stellen. Jullie zijn immers samen met de kinderen de beste ambassadeurs!
Ook zijn ze van harte welkom om hun interesse kenbaar te maken waarna een telefonisch gesprek of een
gesprek via video-bellen afgesproken kan worden. We zijn achter de schermen aan de slag om een filmpje te
maken dat een goed beeld van onze school geeft en dat we de nieuwe ouders toe kunnen sturen, zodat ze toch
het gevoel krijgen dat ze al eens in onze school rondgelopen hebben.

Thuisonderwijs
Zoals u weet zijn de maatregelen weer aangescherpt en moeten wij als onderwijsinstelling ook nadenken over
de verschillende scenario's, omdat we ook nog te maken hebben met het lerarentekort en de
beperkte vervangers.
Het kan zo zijn dat een leerkracht in quarantaine moet en wel digitaal les kan geven. Het kan ook zijn dat een
leerkracht zelf klachten heeft en in afwachting is van een test of ernstige klachten heeft en niet in staat is om
digitaal les te geven.
We zullen de leerlingen de eerste dag dat een leerkracht er niet is op school proberen op te vangen.
Wanneer een leerkracht niet in staat is om op school les te geven zullen we bekijken of de leerkracht digitaal
instructies kan geven of dat de leerlingen zelfstandig via Teams verder kunnen werken. U begrijpt dat dit voor
de verschillende groepen ook verschillende scenario’s kan geven, omdat de vaardigheid per groep verschilt. Dit
wordt door de leerkracht op de eigen groep afgestemd. Er wordt gekeken naar wat de groep op dat moment
nodig heeft.
Wanneer dit speelt zullen we u via een pushbericht op de app op hoogte stellen waar u de info voor uw kind kan
vinden. Het is wel prettig als u Teams alvast paraat heeft staan. De inloggegevens die nog niet bekend zijn bij u
worden verstrekt via de leerkracht. Het stappenplan van het videobellen via Teams kunt u bij de nieuwsbrieven
in de app vinden.
Op zoek naar prentenboeken….
Bij de kleuters starten we elke dag met het lezen en bekijken van boekjes tijdens de inloop. Voor onze
verzameling zijn we op zoek naar nieuwe prentenboeken. Zo kunnen we ons aanbod weer wat vernieuwen.
Heeft u thuis nog nette prentenboeken die niet meer gebruikt worden? Dan zijn wij er heel blij mee! Ze mogen
door uw kind(eren) afgegeven worden bij juf Monique of juf Anniek. Alvast bedankt!

Nieuws van de BSO
Actief op de BSO
Wat een gezelligheid bij ons op de BSO de afgelopen weken.
De tieners hebben het prima naar hun zin op de tiener-bso en
andere kinderen voelen zich hier nu echt de oudste. We
spelen veel buiten waar we naast vrij spel ook
voetbalspelletjes en Annemaria-Koekkoek spelen wat favoriet
blijft. In de zandbak vonden we glitters en schatten, goed voor
uren speelplezier. In september konden we zelfs nog met
water en modder kliederen op een heerlijke nazomermiddag.
Regelmatig gaan we op de grote speelplaats klimmen en
klauteren en met wat hulp kunnen de jongste zich hier ook
prima vermaken. Afgelopen weken hebben we geknutseld
voor het thema herfst: herfstdozen verven en vullen met wat
we buiten vonden, spinnetjes en paddenstoelen knutselen.
Door een lieve gift hebben we onze bak met playmobil
behoorlijk uit kunnen breiden wat maakt dat er ook voor de
jongens nu nog meer te bouwen en te fantaseren is.
Samenspel is hierbij belangrijk en het onderlinge plezier staat voorop. Tijdens deze speelmomenten leren ze
veel van en met elkaar en zien we kinderen groeien in hun zelfvertrouwen.

Sinds september maken wij ook gebruik van de sportlessen
van Laarbeek Actief. Een keer per maand komen zij hier op 't
Otterke voor onze BSO-kinderen sportlessen verzorgen. We
hebben er inmiddels 2 lessen opzitten en de kinderen zijn
super enthousiast. Wij zijn dan ook erg blij dat wij onze
kinderen kunnen beloven dat ze elke maand bij ons komen en
we nog meer leuke lessen zullen krijgen.

Verder kunnen wij vast melden dat wij binnenkort met een
leuke "actie"' komen, waar jullie later meer over horen! Houdt
ons nieuws dus in de gaten!
Nu al interesse in onze BSO of wil je meer informatie? Neem
gerust contact op en wij vertellen u graag meer!
bso.otterke@stichtinggoo.nl of 06-23854754

Nieuws van buiten

16 oktober: Webinar kinderen en slaap.

Spaart u ook mee voor nieuwe boeken voor onze schoolbieb?
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden
met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we
kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel
en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school bij de leerkracht of in de brievenbus.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in
een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op www.bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.

Ik-ben-offline-ganzenbordspel
Bij Bibliotheek De Lage Beemden kun je even helemaal offline zijn tijdens het ‘Ik-ben-offline-ganzenbordspel’.
Aanmelden kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl, individueel of met een groepje. Per speeltafel zijn er 4
deelnemers. Het spel is bedoeld voor volwassenen en jeugd vanaf 10 jaar. Tijdens het spel wordt overal de
anderhalve meter aangehouden.

Waar en wanneer?
•
•
•
•
•
•

Boekel | vrijdag 6 november |
18.00 – 19.00 uur | lunchroom Nia
Domo
Aarle – Rixtel | maandag 9
november 19.30 – 20.30 uur | De
Dreef
Bakel | dinsdag 10 november |
19.30 – 20.30 uur | De
Wilbertsdries
Lieshout | woensdag 11 november
| 19.30 – 20.30 uur | Dorpshuis
Lieshout
Gemert | woensdag 11 november |
19.30 – 20.30 uur | De Eendracht
Beek en Donk | woensdag 11
november | 19.30 – 20.30 uur |
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen en
gamen. Nederlanders besteden gemiddeld
8,5 uur per dag aan media. Online media
zijn onlosmakelijk verbonden met ons
offline leven. We schakelen van ervaringen
op het scherm naar de wereld om ons
heen, en weer terug. Om contact te maken
en op de hoogte te blijven. Om te leren of
te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet?
Online media kunnen je helpen het beste
uit jezelf te halen, maar kunnen ook veel
van je vragen. De druk om altijd bereikbaar
te zijn kan leiden tot stress. Soms voel je je
minder goed, omdat je je leven via sociale media vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te weinig beweging
na een lange dag werken achter een scherm. Af en toe ben je niet te stoppen en verlies je jezelf tot in de late
uurtjes in het gamen of bingewatchen. Met een slaaptekort als resultaat.
Bibliotheek De Lage Beemden organiseert dit spel in de Week van de Mediawijsheid
(6 t/m 13 november). Alle activiteiten om mediawijzer te worden vind je op www.bibliotheeklagebeemden.nl
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