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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn om te zien dat er zo veel ouders op de informatieavond aanwezig waren. Het voelde goed dat we u
allen mochten begroeten en dat we u mee konden nemen in de ontwikkeling van de school en de klas van uw
kind(eren). Wij voelen dat we samen met u zorgen voor de goede begeleiding van uw kind(eren) op school.
In deze editie van het Otternieuws is veel te lezen over de ontwikkelingen op school, maar ook is er veel
informatie van onze partners buiten de school. Wij worden bijna dagelijks benaderd door anderen die graag
willen dat wij u informatie sturen. We sturen deze niet altijd naar u door maar maken een selectie waarbij we
opletten of de informatie voor u waardevol is. Omdat het in de app moeilijk te versturen is hebben we alle
bijlages achter het Otternieuws geplakt. Dit geeft ook meer overzicht.
Informatie over de groepen leest u via het klassenboek op de app. Heeft u de app nog niet? Download hem snel.
Loop even binnen wanneer het nog niet gelukt is. Dan kijken we er samen even naar.
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

Week 37/39
13-9-2018
28-9-2018
24-10-2018

Startgesprekken ouders en kind
OR vergadering
Juf Monique Noten Jarig
Herfstwandeling

Even Voorstellen…
Hee hallo!
De vraag was of ik mijzelf even wil voorstellen... Dat wil ik natuurlijk graag! Mijn naam is Susanne Meuwissen en
dit schooljaar ben ik een aanvulling op het team geweldige leerkrachten van jullie school ‘t Otterke. Vanuit
Eenbes Basisonderwijs kom ik de functie van i-coach vervullen. Het komt er op neer dat ik me zal bezig houden
met het ondersteunen, inspireren, kartrekken, aanmoedigen, initiëren en realiseren van ICT en innovatie in het
onderwijs. In stappen die passen bij de school, de huidige situatie en alle wensen. Het kan zomaar zo zijn dat u
me op een donderdag tegen komt binnen de school!

Hallo,
Mijn naam is Milan Verbaas en ik ben 18 jaar oud. Ik ben op het moment aan het leren voor onderwijsassistent
op het ROC ter AA in Helmond en ik zit in het 3e leerjaar. Zoals sommige misschien al wisten loop ik stage in de
klas van Petrie in groep 3/4. Mijn stage is deze week van start gegaan en mijn stage duurt waarschijnlijk tot de
zomervakantie.
Ik heb al een paar dagen rond gekeken en heb het al heel erg naar mijn zin op Basisschool 't Otterke. Ik ben een
enthousiaste jongen die graag nieuwe dingen wil leren, ik hoop daarom ook dat ik veel van de kinderen kan
leren en zij andersom ook van mij. ik heb dit jaar ook meegedaan met Kindervakantieweek dus het kan zijn dat
je me daar al ooit heb zien lopen.

Schoolontwikkeling
Dit schooljaar gaat het team met de volgende ontwikkelpunten aan de slag:
- communicatie
- kansrijke combinatiegroepen
- Daltononderwijs
Op de informatieavond hebben we kort aangestipt waarom we deze ontwikkelpunten hebben gekozen. Wanneer
het schooljaarplan klaar is zal dit ook op de site komen te staan en kunt u zich hier verder in verdiepen.
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 er
over 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.
1.
2.
3.
4.

Ziekmelding komt binnen bij de directie
Directie vraagt vervanging aan bij de vervangerspool
Directie vraagt parttimers om te vervangen
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 er voor 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.
12-4 ipv 18-4
Op de schoolkalender staat een foutieve datum: Koningsspelen en vrije middag moet niet 18-4 zijn maar 12-4.
Noodbrief
De noodbrieven van het vorig schooljaar zijn door de leerkrachten doorgegeven aan de nieuwe groep. Alleen de
nieuwe leerlingen hebben nog een noodbrief ontvangen. Mochten uw gegevens gewijzigd zijn, willen wij u
vragen dit aan de leerkrachten te laten weten.
Koffiemoment
Drie ouders hebben op maandag 27 augustus een gesprek gehad met Monique Hermans. Het was een fijn
gesprek over de start van het schooljaar en het wennen aan het ritme. Ouders gaven aan dat de kinderen het
weer fijn vonden om na de vakantie op school te zijn.
Het zou fijn zijn wanneer er de volgende keer nog meer ouders aansluiten. Iedereen is welkom op dinsdag 20
november in de teamkamer.

Actie op school!
Wellicht heeft u het in de media al gehoord. In de nieuwe cao voor het
basisonderwijs is een verbetering van loonschalen voor de leerkrachten
afgesproken. Een mooie (eerste) verbetering! Helaas hebben de bonden
hiermee de gezamenlijke aanpak voor het onderwijs losgelaten. Conciërges,
onderwijsassistenten, administratief medewerkers, (adjunct) directeuren en alle
andere mensen zonder wie het onderwijs niet gegeven kan worden zijn daarbij
“vergeten”. De AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) heeft daarom een actie
aangekondigd om daar aandacht voor te vragen. Jaarlijks wordt op school een
ontruiming geoefend. Als actie doen landelijk zoveel mogelijk scholen die oefening nu op 12 september. Wij
doen als hele school mee aan de actie. U en uw kinderen zullen hier niet veel meer van merken dan dat we onze
reguliere ontruimingsoefening houden. We geven dat aan de AVS door zodat die richting de minister dat kan
bundelen.
Op 12 september is in Zuid-Holland en Zeeland ook een onderwijsstaking waar de scholen dicht zijn. Dit is NIET
voor ons. Alle kinderen gaan gewoon zoals een normale dag naar school toe.
Samenspeelpauze
Samen spelen is belangrijk!
De eerste woensdag van de maand mag je op beide speelplaatsen spelen. Want de bovenbouw moet de
onderbouw een goed voorbeeld geven.
Zoals dat we elkaar niet buiten mogen sluiten en leuk met elkaar spelen.
We spelen veel spelletjes. Bijvoorbeeld: steentikkertje, verstoppertje en tikkertje .
De bovenbouw laat de onderbouw leuk met elkaar spelen . De onderbouw vind het altijd heel leuk .
Heel veel kinderen vinden het leuk om met elkaar te spelen . Bovendien leren ze elkaar beter kennen.
Meestal spelen ze in de bossen of bij de stenen van steentikkertje. Het is en blijft altijd heel leuk om met de
onderbouw te spelen . Pakkertje spelen we ook veel. Meestal is de gevangenis in het kleine paatje in het bos.
Geschreven door Noa en NATASHA van groep 7
Speelplaats
We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we met subsidies en fondsen vorm kunnen geven aan een
mooie nieuwe indeling van onze speelplaats. We hopen dat we u er snel meer over kunnen vertellen en we in
het voorjaar van start kunnen gaan met de werkzaamheden. We hopen dan ook te kunnen tellen op ouders of
andere betrokkenen die ons kunnen helpen bij de uitvoering.
Watercooler
De jeugdgemeenteraad heeft een watercooler aan alle scholen aangeboden met als doel
om er voor te zorgen dat er niet teveel water wordt gebruikt. T Otterke vond dat een goed
idee en heeft nu ook een watercooler.
De watercooler stond eerst in de lerarenkamer maar dat was geen goed idee, omdat het
bedoeld was voor leerlingen. Nadat ik aan juffrouw Monique heb gevraagd of hij in de
Ottertheek kon staan, stond hij na de zomervakantie in de Ottertheek. Maar wel met
duidelijke regels. De regels ervan zijn dat je alleen aan het begin van de dag er water mag
halen. En dat je het in de loop van de dag het water op kan drinken. Je mag het water in
een drinkfles doen die je van thuis meeneemt. En bij het overblijven maken ze er koude
limonade van. Op de watercooler zitten twee kraantjes; één voor normaal water en de
ander voor koud water.
Gijs, groep 8
Dus doe met ons mee en neem je bidon of drinkfles mee en drink gezond water!

Typecursus
Op woensdag 3 oktober start op onze school de Typetuin met de nieuwe typecursus voor leerlingen van groep 6
t/m 8. Het is voor kinderen heel waardevol om te leren hoe ze snel en foutloos kunnen typen. Vooral het
voordeel is bijvoorbeeld bij het maken van werkstukken heel groot. Er zijn nog maar 4 inschrijvingen nodig om in
oktober met de typecursus van start te kunnen gaan. Dus schrijf uw kind snel in! Zie bijlage.

Het nieuws uit de groepen kunt u vanaf vandaag lezen via de schoolapp!

Op de volgende pagina’s vindt u het nieuws van buiten.

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind
Woensdag 5 september 2018 start De Zorgboog Cursussen & Diensten met een nieuwe reeks van de
cursus Waarde(n)vol communiceren met je kind.
In deze interactieve cursus krijg je handvatten om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te kunnen. In
5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het communiceren met je kind uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen
zodat niemand verliest en zo afspraken maken dat iedereen zich er aan houdt.
Durf je de uitdaging aan? Meld je dan nu aan! Of neem een kijkje op de website van de Zorgboog voor meer
informatie over deze cursus.
Cursusdata, kosten en aanmelden
Waardenvol communiceren start op donderdag 5 september 2018 om 20:00 uur in Helmond en bestaat uit 5
lessen van 2 uur. (5, 12, 19, 26 september en 3 oktober 2018).
Woon je in Helmond? Inwoners van de gemeente Helmond krijgen in verband met subsidie korting op de
cursus. Zij betalen € 40 per persoon. Woon je niet uit Helmond, maar ben je wel lid van Zorgboogextra, dan
betaal je € 127. Ben je geen lid van Zorgboogextra? Dan betaal je € 140.
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier van de Zorgboog:
aanmeldformulier waardenvol communiceren met kinderen

Mindfulness voor jonge ouders
Waar vind jij de rust binnen je jonge gezin? Momenten van inspanning vragen om momenten
van ontspanning.
Maar wanneer en hoe?
Beter luisteren naar je lichaam
In deze cursus leer je de rust bij jezelf te vinden. Door beter naar jezelf en je lichaam te leren luisteren. Om zo
bewuster met jezelf en je omgeving om te gaan. Wat resulteert in een positieve sfeer en een gelukkig gevoel.
Cursusdata, kosten een aanmelden
De cursus start op donderdag 6 september 2018 om 20:00 uur in Helmond en bestaat uit vijf lessen van 1,5 uur.
(13, 20, 27 september en 4 oktober 2018).
De kosten bedragen € 99,- voor leden van Zorgboogextra. Als je geen lid bent betaal je € 110,-.
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier van de Zorgboog:
Aanmeldformulier Mindfulness voor jonge ouders

Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen of Mindfulness voor
jonge ouders informatie kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch contact met
ons opnemen via telefoonnummer 0492-504821

Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD

Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak
van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom
organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van
kinderen met poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen
naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van
de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen
vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de
ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s
een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit
probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te
pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is
de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze
avond zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

Postadres

Bezoekadres

info@ggdbzo.nl

KvK nr. 50451154

Peuter- / kleuterviering

Op zondag 30 september is er een
peuter- / kleuterviering in de Michaëlkerk
in Beek en Donk. De viering begint om 10:00 uur.
Het thema is deze keer het scheppingsverhaal.
Alle kinderen mogen een dierenknuffel meenemen.

De viering is vooral gericht op kindjes van 2 tot 6 jaar, maar uiteraard is iedereen van harte welkom!

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

