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Inmiddels zit de eerste schoolweek
er weer op. Voor sommige kinderen
(en collega’s) was het flink wennen,
anderen konden niet wachten tot de
schooldeuren weer open gingen.
We hebben een nieuwe collega in
groep 8. Namelijk juf Emely Anne-
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veldt. Zij werkt op de woensdag bij ons en
op de vrijdag op de Eexterbasisschool.
Daarnaast werkt zij ook nog in Wildervank
op een basisschool.
We hopen er met elkaar weer een fijn
schooljaar van te maken.

Gymtijden
Belangrijke data
september
18

informatieavond

Dit schooljaar gymmen alle groepen
vanaf groep 3 op de maandag en op de
vrijdag! Op maandag krijgen de kinderen gym van juf Alies, op vrijdag
van hun eigen leerkracht.
Op deze dagen moeten de kinderen
dus hun gymkleren meenemen.
Door alle gymlessen op dezelfde dag
te plannen wordt het voor ons organisatorisch veel makkelijker. We hoeven dan namelijk maar één keer op te
bouwen en op te ruimen.
Vanaf dit schooljaar gaan we de gymlessen aanbieden volgens een nieuwe

methode. Juf Alies geeft de toestellessen en de eigen leerkracht de spellessen. Gedurende een aantal weken
worden de leerkrachten hierin begeleid door onze Be-Fitcoach Carolien.

Weekendschool Oldambt
Weekendschool Oldambt is de plek waar enthousiaste en
gemotiveerde kinderen uit de gemeente Oldambt, die
een extra kans verdienen, kennismaken met boeiende
werelden. Waar je kennismaakt met mensen die interessante beroepen hebben en spannende dingen doen. Waar
de kinderen werken aan een eigen toekomst en kunnen
ontdekken waar ze goed in zijn.
Dit najaar start voor de derde keer de Weekendschool
Oldambt. Deze wordt gehouden op zondagen voor kinderen van groep 7 in de regio Oost Groningen. De weekendschool Oldambt heeft de schooljaren 2014/2015 en
2015/2016 met succes gedraaid in Winschoten en in
totaal 40 kinderen bereikt. Het afgelopen schooljaar
konden we vanwege financiële omstandigheden niet
starten. Inmiddels zijn de financiële problemen gelukkig
opgelost en zijn we in staat om wederom een groep van
maximaal 25 kinderen gebruik te laten maken van de
Weekendschool.
Waren we de vorige leerjaren meer gericht op kinderen
uit Winschoten zelf, nu willen we ons graag richten op
de buitendorpen van de gemeente Oldambt.
Het leerjaar van Weekendschool Oldambt start na de
herfstvakantie van 2017. We komen maximaal 24 zondagmiddagen bij elkaar. We werken met themablokken
van 3 of 4 zondagen. Die thema’s zijn onder andere hulpdiensten, informatietechnologie, welzijn en transport &
logistiek.
Voor elk thema nodigen we interessante mensen uit om
ons meer te vertellen over hun werk. Ze komen bij ons

langs in Winschoten of we gaan bij hen op bezoek. De journalist,
advocaat, politieagent, architect, chirurg, timmerman en directeur; ze komen allemaal voorbij.
Ze vertellen bijvoorbeeld hoe zij zo goed in hun vak zijn geworden, naar welke school ze gingen, wat het mooiste aan hun beroep is en het moeilijkste. Natuurlijk kunnen de kinderen ook
volop vragen stellen en mogen ze de handen uit de mouwen steken.
Meedoen aan de weekendschool is gratis. Om te zorgen dat alle
kinderen toegang hebben tot Weekendschool Oldambt zijn er
voor hen geen kosten aan verbonden. Onze sponsors zorgen voor
de financiering. Het kost je dus geen geld, maar wel tijd. Heb je
je eenmaal aangemeld, dan gaan we ervan uit dat je er elke keer
bij bent (anders hadden we beter iemand anders blij kunnen
maken met jouw plekje). Het is dus niet zomaar iets. Denk er
even goed over na, praat er over op school en met je ouders en
meld je aan als je denkt dat Weekendschool Oldambt er voor
jou is.
Aanmelden kan via de website en daar is ook meer informatie te
vinden: www.weekendschoololdambt.

Oud papier
28 september

1. Patrick Fial
2. Detmar Boven
3. Robert Korte
4. N. Zaadhof
5. Frank Zwiers
6. Ludy Riemeyer
7. M. Harwig
8. Henk Jan Beishuizen
Voor oktober, november en december hebben we nog vrijwilligers nodig!
Aanmelden: obsjaarfke@sooog.nl
Vrijwilligers alvast bedankt!

Stichting Leergeld
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de
kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, schoolreis en excursies) zijn voor steeds meer mensen niet
op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of
pas achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter
wel rekenen op steun van Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast
biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening.

Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen
op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met
het invullen van formulieren.

Stichting Leergeld is bedoeld voor ouders/verzorgers van
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar

Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.
Via www2.leergeld.nl kunt u rechtstreeks een aanvraag
doen.

Met een laag inkomen (<120% van bijstandsnorm) die hun
kosten niet of gedeeltelijk of pas achteraf vergoed krijgen via een andere regeling.

Verkeersveiligheid
Aan het begin van het schooljaar
willen we u nogmaals wijzen op de
verkeersveiligheid. Vlak voor de
begintijd van de school en bij het
uitgaan van de school is er veel
autoverkeer van ouders die hun
kind naar school brengen en van
school komen halen. Het is erg belangrijk in de buurt van de school
voorzichtig (stapvoets) te rijden,
zowel aan het begin als aan het
einde van iedere schooltijd.
We vragen dan ook uw medewerking de verkeersveiligheid voor uw
eigen en andermans kind te verhogen en overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk te voorkomen
door:


als u uw kind naar school
brengt, dit zoveel mogelijk
lopend of op de fiets te
doen.

En wanneer u uw kind toch met de
auto brengt, denkt u er dan aan:




Torum stapvoets in te rijden
vanaf de Esbörg-zijde, uw
kind bij school uit te laten
stappen om vervolgens meteen daarna de straat bij het
gymnastieklokaal weer te
verlaten;
uw auto op de daarvoor bestemde parkeerplaats te
zetten (naast de gymnastiekzaal - ingang Dollardlaan)

en niet meer te parkeren
in Torum omdat dit tot
voor kinderen onveilige
situaties leidt!
Het gedeelte van Torum voor de
school is een zgn. Kiss and Ridezone. Dit betekent dat u, wanneer u uw kind(eren) met de auto
brengt, de auto niet voor school
kunt parkeren. Het is de bedoeling dat u afscheid neemt van uw
kind(eren) en vervolgens verder
rijdt. Haalt u uw kind(eren) met
de auto van school, wilt u dan de
auto niet voor school parkeren?


bij het gebruik van de parkeerplaats achteruit in te
parkeren en vooruit rijdend
de parkeerplaats te verlaten
(u rijdt zo veilig (zeker voor
de kinderen!) naar huis!);



parkeerplaatsen niet te
blokkeren;



de inrit van bewoners in de
omgeving van school altijd
vrij te laten;



de toegangen tot het plein
bij de school vrij te laten,
zodat het gebouw in geval
van nood bereikbaar is voor
hulpverleners (zoals ambulance en brandweer).

Wanneer iemand anders dan u zelf
(opa, oma, oppas etc.) uw kind
(eren) brengt en/of haalt, wilt u
deze persoon dan a.u.b. informeren
over deze afspraken?
We vragen bij deze aan ouders van
leerlingen van groep 3 t/m 8 die
hun kind met de fiets naar school
brengen, of zij hun kind/kinderen
bij aankomst op het plein willen
sturen. Het blijven spelen op de
stoep en rijweg voor het plein is
vanwege het drukke verkeer
(auto's, fietsen) gevaarlijk.
Het is voor de leerkrachten die
pleindienst hebben niet mogelijk
om kinderen die bij (hun?) ouders
staan en spelen en kinderen die op
het plein zijn tegelijk in de gaten
te houden.
Alvast onze dank voor uw begrip en
medewerking.

Informatieavond
Op maandag 18 september hebben we onze jaarlijks
informatie avond. Deze avond kent een andere invulling dan in voorgaande jaren. Het is
niet meer de leerkracht die een verhaal vertelt, maar we organiseren een
soort markt tussen 18.00 en 19.30 uur.

is de leerkracht wel aanwezig in de groep om vragen te beantwoorden of nog wat extra informatie te geven.

Het is de bedoeling dat u deze avond
samen met uw kind(eren) naar school
komt. In de klassen liggen de methodematerialen uitgestald op de tafel. Uw
kind kan u daarbij vertellen wat ze in
de groep doen en tegelijk laten zien
wat hij/zij al gemaakt heeft. Uiteraard

In groep 8 zal juf Martine iets vertellen over het voortgezet onderwijs. Deze presentatie start om
19.00 uur!
Door de hele school zult u ook informatie over andere zaken tegenkomen, zoals bijvoorbeeld over het
werken met de iPads, de leerlingenzorg en de fusie. Loop dus ook even
door de school om deze informatiestands niet te missen!

Fusie
Zoals u heeft kunnen lezen in de krant of op social media is de bouw van de nieuwe school opnieuw gespreksonderwerp in de gemeenteraad. Er is gesproken over de vraag of er aardbevingsbestendig gebouwd moet gaan worden en
er wordt gesproken over aanvullende bekostiging, omdat de bouw duurder uitvalt. Wij gaan ervan uit dat dit uitstel
betekent, maar de berichtgeving hierover is verschillend. Zo gauw we hierover meer duidelijkheid hebben hoort u
dat uiteraard van ons.
De gymzaal in de Merelstraat is inmiddels wel gesloten. Alle gymlessen en sportactiviteiten vinden elders plaats.

Gymlessen
Vanaf dit schooljaar werken we met
een nieuwe methode voor onze gymlessen. De methode ‘bewegingslessen
basisonderijs’ is een praktijkgerichte methode. Naast een jaarprogramma voor alle groepen, bevat deel 1
uitgewerkte basislessen voor elke
leeftijdscategorie met toestellen. Bij de basislessen wordt gedurende een dag
voor alle groepen
hetzelfde materiaal gebruikt; de
lessen worden
steeds aangepast
aan het niveau.
Deel 2 bevat
spel- en buitenlessen. Ook hier
is gedurende de
dag de basisopstelling voor alle
groepen gelijk.
Juf Alies, onze
vakleerkracht
gym geeft de

toestellessen. De eigen leerkracht
geeft de spellessen. Zij worden
hierin gedurende de eerste periode
begeleidt door Carolien Visser, onze
Be Fit-coach.

We hebben er voor gekozen om vanaf dit schooljaar de gymlessen van
de groepen op dezelfde dag te plannen. Dit heeft als voordeel dat er
maar één keer opgebouwd en opgeruimd hoeft te worden. Dit sluit aan
bij de werkwijze van deze methode.

9-11

oudergesprekken

16

studiemiddag onderbouw,
alle kinderen van groep
1 t/m 4 vrij

23-27 herfstvakantie

Bezoek ons op het web:
www.obsjaarfke.nl

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie beginnen de volgende leerlingen
nieuw bij ons op school:
Amelia You

in groep 1/2a

Laura Lammerse

in groep 1/2a

Dave Koerts

in groep 1/2b

Layal Mal Allah

in groep 4

Linda Lammerse

in groep 5

Studiedagen
Gedurende het schooljaar hebben we een aantal studiedagen/-middagen. Alle kinderen zijn op deze momenten vrij. De leerkrachten hebben dan nascholing, op het gebied van handelingsgericht werken, begrijpend lezen, enz.
Voor dit schooljaar betreft het de volgende dagen:



Woensdag 15 november

hele dag



Maandag 16 oktober

middag groep 1 t/m 4



Woensdag 17 januari

hele dag



Donderdag 15 februari

middag groep 1 t/m 4



Woensdag 21 maart

hele dag



Dinsdag 3 april

hele dag



Dinsdag 12 juni

middag groep 1 t/m 4



Woensdag 11 juli

hele dag

