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Na een herfstvakantie en het terugzetten van de klok
zijn de scholen weer begonnen.
Vlak voor de herfstvakantie is er door het team hard
gewerkt aan het bedenken van een oplossing voor het
geven van onderwijs voor het geval de scholen dicht
zouden gaan, complete lock-down.
Gelukkig is er besloten om de scholen open te houden
met inachtneming van alle maatregelen.
Achter de schermen wordt hard nagedacht over hoe
wij op een veilige en verantwoorde wijze toch de
naderende feestdagen kunnen gaan vieren.
Sinterklaas en Kerst zijn feestdagen die niet
onopgemerkt binnen de school voorbij mogen gaan.
U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Een snufje gezond mensenverstand,
een snufje tolerantie,
een snufje humor,
wat zou het leven op onze planeet dan heerlijk zijn.
-William Somerset Maugham-

Veel leesplezier!
Arno Lippmann

30 oktober
3 november
9 november
16 t/m 20
november
24 november
1 december
4 december

Vergadering leerlingenraad
MR-vergadering
OV-vergadering, 20.30 locatie dependance
Zorggesprekken groepen 3 t/m 7
Creamiddag groepen 1 t/m 5
Creamiddag groepen 6 t/m 8
Sint op school

In de eerste nieuwsbrief hebben we jullie laten weten
dat we bezig gaan met het traject ‘Vraag het de
kinderen’.
Het begin van dit traject richt zich op het betrekken
van de kinderen bij de organisatie in en rond de klas.
De kinderen leren hierdoor mee te denken in welke
oplossingen passend zijn.
De leerkrachten dragen nu niet meer altijd zelf een
oplossing aan, maar laten dit meer uit de kinderen
komen. Dit zorgt ervoor dat de basishouding van de
leerkracht verandert en de kinderen meer mee gaan
denken en zelfstandiger worden.
Het gaat om de gedeelde verantwoordelijkheid in de
groep.
Afgelopen periode hebben we al veel mooie stappen
kunnen zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is dat er
klassengesprekken zijn geweest waarbij kinderen
verschillende oplossingen aandragen en echt
meedenken!
“Een leraar met een kind, samen in interactie, in
wederzijdse verbondenheid en gedeelde
verantwoordelijkheid.”

Kunstzinnige vorming zien wij als wezenlijk onderdeel
van ons onderwijs. Niet voor niets is het een
speerpunt in ons schoolplan!
We organiseren dit jaar met ons team creatieve
middagen. Wat willen we hiermee bereiken? Kinderen
ervaren plezier tijdens de creatieve middagen, ze
ontdekken eigen talenten en krijgen ruimte (middels
de creatieve vakken) om hun gevoel en ervaringen te
uiten. Ook leren kinderen nieuwe technieken.
De eerste middagen zijn op 24 november en 1
december 2020. Kinderen kunnen een keus maken uit
een aantal creatieve activiteiten. Uiteraard hebben we
bij het vormgeven van het programma goed gekeken
naar de richtlijnen van het RIVM inzake Corona. Zo kan
iedereen op een leuke en veilige manier aan de slag!

Protocol Basisonderwijs
Afgelopen week ontving u via Social Schools het
protocol voor de volledige opening van het
basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat
verduidelijkingen die gebaseerd zijn op
kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen
en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.
Dit protocol gaat in op een aantal praktische aspecten
rondom de veiligheid en de hygiëne waar rekening
mee gehouden kan worden. Naast dit protocol, wat
gezien kan worden als handreiking voor de scholen,
hebben wij regelmatig contact met de GGD.
Bij Corona-gerelateerde klachten krijgen leerkrachten
het advies om zich te laten testen en daarna de uitslag
thuis af te wachten. De voorrangsprocedure voor de
medewerkers uit het onderwijs is bedoeld om de
continuïteit van het onderwijs niet in gevaar te laten
komen. Wij gaan bij afmelding van een collega direct
op zoek naar een invaller en tot op heden is ons dit
nog iedere keer gelukt. U moet echter rekening
houden met de mogelijkheid dat wij, bij gebrek aan
invallers, moeten besluiten een groep thuis te laten
blijven.
Daarom deze dringende oproep: houd Sociaal Schools
iedere ochtend goed in de gaten!

Op 9 oktober is juf Hanneke van Houwelingen bevallen
van een gezonde dochter, Noor. Moeder en kind
maken het goed.

Stoppen van KION Broodnodig.
Kion Broodnodig verzorgt de tussen schoolse opvang (TSO) op OBS De Oversteek vanaf schooljaar 2018.
In de periode dat KION de BSO verzorgt, is gebleken dat zij niet de kwaliteit kunnen bieden die zij als
organisatie voor ogen hebben. Dat heeft een aantal oorzaken:
-

-

-

De tijd die de kinderen gebruik maken van de TSO is kort. Binnen deze tijd moeten de kinderen
lunchen en blijft er nog een half uur over om te spelen. Deze tijd is te kort om goede activiteiten
aan te bieden. De kinderen spelen vooral zelf buiten.
De kinderen hebben een “versnipperende” dag. In het uiterste geval gaan zij ’s ochtends even
naar de voorschoolse opvang, dan naar school, TSO, school en buitenschoolse opvang.
Op al deze momenten zijn er verschillende leerkrachten, vrijwilligers en pedagogisch
medewerkers.
Het aantal vrijwilligers dat aanwezig is tijdens het overblijven is soms op papier voldoende
maar in de praktijk meestal niet. Zodat er te weinig aandacht is, maar net voldoende toezicht.
Doorlopende wervingsacties hebben geen succes en wij verwachten niet dat dit zal veranderen.

Ondanks het gegeven dat we tevreden zijn over de coördinatoren, en de vrijwilligers die erg trouw
zijn, zien wij voor de langere termijn onvoldoende mogelijkheden om de TSO aan te blijven bieden
op een manier die bij onze organisatie past. Om die reden zijn we het gesprek met De Oversteek
aangegaan waarin wij onze zorgen hebben geuit en ons voornemen hebben gedeeld om aan het
einde van dit schooljaar te stoppen met de TSO.
Wij beseffen met elkaar dat dit besluit ingrijpende gevolgen heeft, daarom hebben wij school ook
in een vroeg stadium hierbij betrokken. Maar gezien de huidige situatie en de verwachtingen voor
de nabije toekomst vinden we dat we niet meer kunnen waarmaken wat we beloven. We zullen de
verdere stappen in nauw overleg met de betrokkenen zorgvuldig zetten.
Bron: Notitie van KION
Als school zijn wij ons nu aan het beraden hoe wij dit moeten gaan oplossen. In overleg met de
medezeggenschapsraad van de school zullen er een aantal scenario’s beschreven en besproken
worden. Ik verwacht dat wij op korte termijn u om een mening vragen. Kion schrijft in haar notitie dat
zij ons vroegtijdig hebben betrokken in het besluit maar wij voelen de tijdsdruk om met een passende
oplossing te komen. Met ingang van schooljaar 2021-2022 moet dit zijn geregeld.
Arno Lippmann

Herinnering ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers,
De Kinderboekenweek is al achter de rug, het
klassenbudget is uitgekeerd en de luizenkammen zijn
aangeschaft. De voorbereidingen van het
Sinterklaasfeest en het Kerstfeest beginnen ook al op
korte termijn.
Met de jaarlijkse ouderbijdrage kunnen wij al deze
activiteiten bekostigen. Van een groot aantal ouders
hebben we de ouderbijdrage inmiddels ontvangen.
Dank daarvoor!
Graag herinneren we de ouders die dat nog niet
gedaan hebben aan onze oproep.
- 1 kind: € 37,50
- 2 kinderen: € 75,- 3 kinderen: € 101,50 (voor het derde en eventueel
volgende kind betaalt u minder: € 26,50)
- 4 kinderen: € 128,U kunt het bedrag (o.v.v. de naam en groepsnummer
van uw kind(eren)) overmaken op: rekeningnummer
NL61 RABO 0167 8462 05, t.n.v. Oudervereniging
basisschool De Oversteek.
Alvast dank!

Tijdens de vergadering is het MR-jaarverslag
besproken en goedgekeurd. Deze staat op de website.
Verschillende onderdelen van het schoolplan zijn
besproken zoals de Vreedzame School, Vraag het de
leerling (zelfstandig werken). Dit is een van de pijlers
van De Oversteek.
Verder zijn de ontwikkelingen rondom de
satellietgroep besproken. Ervaringen tussen MR van
De Oversteek en de MR van De Uitdagingen zullen
worden uitgewisseld.

