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Agenda augustus
17

: Eerste schooldag

Agenda september
3
: Studiemiddag team (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij)
7 – 11
24
30

: Gouden Weken gesprekken
: Studiemiddag team (vanaf 12.00 uur leerlingen vrij)
: Start Kinderboekenweek

Agenda oktober
6
9
12 - 16
20
31

: Voorstelling Klinker (gr. 4/5)
: Afsluiting Kinderboekenweek
: Herfstvakantie
: Voorstelling Klinker (gr. 1/2)
: Start wintertijd (klok van 03.00 uur terug naar 02.00 uur)

Start nieuwe schooljaar en corona-maatregelen
Maandag 17 augustus gaan de schooldeuren weer open. Wij hopen
van harte dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat we alle leerlingen
weer gezond terugzien op school. We hebben echter nog steeds te maken met
protocollen en afspraken ter voorkoming verspreiding coronavirus-COVID 19.
Wilt u de volgende afspraken/regels alvast met uw kind bespreken:
✓ Ouders mogen weer beperkt in de school, mits gehouden wordt aan de 1,5 m afstand
tot volwassenen. We vragen u vriendelijk om alleen de school in te lopen als u een
afspraak heeft. Het klinkt wat ongastvrij, maar we willen het aantal ouders in de
school zoveel mogelijk beperken.
✓ Ouders blijven buiten de schoolpoort wachten, echter …..
Leerlingen van groep 1/2 mogen tussen 8.00 en 8.10 uur op school gebracht worden
tot aan de buitendeur bij kleuter-ingang. Kinderen komen zelfstandig naar binnen en
hangen hun jas aan de kapstok en leggen eventueel hun lunch in de koelkast. De
leerkracht is aanwezig om ze op te vangen. De ouders van leerlingen die voor het
eerst op school komen, mogen nog wel mee naar binnen lopen.
✓ Groep 3 t/m 8 komt tussen 8.00 en 8.10 uur op het schoolplein. Leerlingen mogen
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weer door elkaar op het plein en in de school zijn. Zij hoeven, zowel buiten als in de
school, onderling en tot de leerkracht geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. De
leerlingen hebben de keuze via welke ingang ze het plein oplopen. Om 8.10 uur gaat
de schoolbel en mogen alle leerlingen naar binnen.
✓ Groep 3 loopt via de kleuteringang naar binnen en hangt daar ook de jas op. Juf
Jessica vangt de leerlingen uiteraard op.
✓ Groep 4 t/m 8 loopt via de hoofdingang (kant Klinkerweg) naar binnen. Groep 8 loopt
direct de steile trap op naar boven. De leerlingen van groep 4 t/m 7 gebruiken de
brede trap. (Kinderen weten dit zelf ook).
✓ Bij binnenkomst wassen alle kinderen direct de handen met water en zeep. (Dit wordt
een paar keer per dag herhaald in overleg met de leerkracht).

Gym
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben op maandag en vrijdag les van een vakdocent. Dit
schooljaar hebben we niet alleen op maandag, maar ook op vrijdag een vakdocent
bewegingsonderwijs. Op maandag geeft juf Sandra Kregel de gymles en op vrijdag meester
Maxim. Zij hebben regelmatig overleg met elkaar over de planning van de lessen. De kinderen
gymmen in sportkleding en dragen gym- of sportschoenen. De groepen 1 en 2 bewegen
iedere dag. Dit doen ze in hun hemd, onderbroek en gymschoentjes.
Op maandag start groep 8 direct om 8.15 uur met de gymles in de gymzaal. Zij wachten bij
het schuurtje (nieuwe houten schuur) op het plein tot juf ze ophaalt. Op vrijdag start groep
6/7 direct om 8.15 uur met de gymles. Zij wachten ook op het plein tot ze opgehaald worden.

Informatie-avond
Dit schooljaar organiseren we geen informatie-avond, maar krijgt u op korte termijn van de
leerkracht(en) uitgebreide informatie over de gang van zaken in de groep.

Gouden Weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van
het schooljaar. Dit proces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen
verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit de tijd om een goed pedagogisch
klimaat in de klas te creëren. Het zijn de belangrijkste weken (‘Goud’ voor de rest van het
jaar) voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas.
In de eerste twee weken van het schooljaar wordt iedere dag aandacht besteed aan ‘de
lessen’ uit de map van de Vreedzame School.
Het contact tussen ouders en school is een onderdeel van de Gouden Weken. Je haalt het
beste uit de leerling wanneer ouders en school goed samenwerken. We hebben dan ook in de
vierde schoolweek de Gouden-Weken-Gesprekken met u gepland staan. Deze worden ook
wel de omgekeerde 10-minutengesprekken genoemd. Waarom? Omdat we graag zoveel
mogelijk informatie van u over uw kind willen horen, zodat we samen ervoor kunnen zorgen
dat uw kind de beste begeleiding krijgt.
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Vijf fasen van goede groepsvorming
Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Hierna
zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. Na elke
zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook
gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, als er
bijvoorbeeld nieuwe leerlingen in de groep komen. De fasen zijn:
• Forming: oriënteren. Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en
structuur.
•

Storming: presenteren. De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er
een leider, wie een volger?

•

Norming: normeren. De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald.
Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking.

•

Performing: presteren. De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er
zijn ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt.

•

Reforming: evalueren. Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft
weer een nieuwe groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8.

Vreedzame School
Blok 1 We horen bij elkaar!
Tijdens dit blok staat ‘het samen werken aan een
positief leerklimaat’ centraal. Naast de algemeen geldende
schoolregels maken leerkracht én kinderen samen afspraken.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig
dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort.
Kinderen ‘hebben iets met elkaar’ als ze elkaar goed kennen
en elkaar weten te waarderen en respecteren. Opstekers geven
is o.a. heel belangrijk! Opstekers doen iets met je; daar word je blij van.

Jaarplanning
Gelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u ook de jaarplanning van de activiteiten van schooljaar
2020 –2021 ontvangen. Mocht u het prettig vinden een geprinte versie van de jaarplanning te
ontvangen dan kunt u dit bij de directie of de leerkracht aangeven.

Schoolgids en praktische informatie
De schoolgids voor 2020 -2021 kunt u via website (www.bouwsteen-finsterwolde.nl)
downloaden. Mocht u graag een geprinte versie ontvangen, kunt u die opvragen bij de
directie. Het vakantierooster staat ook op de website van school.

Lestijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de lessen van 8.15 uur tot 14.00 uur. Woensdag
3

wordt les gegeven van 8.15 uur tot 12.15 uur. De eerste bel gaat om 8.10 uur en de lessen
starten direct na de tweede bel om 8.15 uur . Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op
school is. Vanaf 8.00 uur is er toezicht op het plein. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen
vanaf 8.00 uur naar binnen komen (zie ook blz. 1).

Pauzehapje en lunch
Wilt u uw kind alleen water, melkproducten of vruchtensappen meegeven.
Dit in combinatie met brood en/of fruit. Verder is het goed om te weten
dat alleen de lunch in de koelkast komt. Bakjes en bekers graag voorzien
van naam. De fruittas komt gewoon bij de jas te hangen.

Verschijning nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal ongeveer 4 tot 6 keer per jaar verschijnen en wordt per e-mail verstuurd.
De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op de website van de school. Verder ontvangt u
informatie via de mail of de Klasbord app. De inloggegevens krijgt u van de leerkracht. Het is
belangrijk dat u deze Klasbord-app download, anders mist u veel informatie van de leerkracht
van uw kind.

Fluorspoelen
Op woensdag 2 september starten we weer met fluor spoelen.
Het fluorgeld (€ 2.50 per leerling /per schooljaar) wordt gelijk met het schoolreisgeld betaald.
Bij aanmelding heeft u aangegeven of uw kind ook fluor spoelt. Zonder tegenbericht gaan wij
ervan uit dat uw kind dat dit schooljaar ook weer doet. Wilt u bij de leerkracht aangeven als
hier een wijziging in is.

Kinderpostzegelactie gaat door!
Op woensdag 23 september gaat de Kinderpostzegelactie weer van start en gaat onze groep 8
verschillende producten – waaronder kinderpostzegels – verkopen. Welke vorm de verkoop
gaat krijgen is Stichting Kinderpostzegels nog aan het onderzoeken.
“We zijn erg blij dat de actie door kan gaan. Na uitgebreid onderzoek onder leerkrachten,
ouders, kinderen en het Nederlands publiek én in goed overleg met de scholen maken we de
actie binnen de RIVM-richtlijnen veilig en vooral leuk voor de kinderen”, aldus Pascal de Smit,
directeur Stichting Kinderpostzegels.
Nijntje op kinderpostzegel 2020
Dit jaar staan de kinderpostzegels in het teken van Nijntje: Nijntje is jarig. Het lieve konijntje,
in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 jaar geworden. Al 65 jaar verovert het konijntje vele
kinderharten en genieten diverse generaties van de prentenboeken en verhalen van Nijntje.
Dit jaar zijn de iconische postzegels per vijf stuks te koop. Ook kun je dit jaar weer de zegels
zonder kaarten kopen.
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Trakteren
Als kinderen jarig zijn, willen ze uiteraard trakteren in hun klas. Ze vinden het dan natuurlijk
ook leuk om bij de andere klassen en leerkrachten langs te gaan. We hebben daarbij het
volgende afgesproken:
De leerlingen van groep 1 t/m 3 gaan langs bij de klassen en leerkrachten op de begane grond
en de leerlingen van groep 4 t/m 8 bij de klassen en leerkrachten op de bovenverdieping.
Zolang we nog rekening moeten houden met corona-maatregelen zijn alleen voorverpakte
traktaties toegestaan.

LOT (Luizen Opsporing Team)
Wist u dat er vaker hoofdluis is na een vakantie?
Na vakanties lijkt het vaak alsof er luizenplagen zijn doordat dan veel schoolkinderen
gecontroleerd worden. Hoofdluis komt dan niet zozeer méér voor, maar wordt simpelweg
vaker ontdekt.
Hoe krijg je hoofdluis? Hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die
hoofdluis heeft: de luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Ze
verplaatsen zich niet via kleding of andere spullen. Springen kunnen ze niet.
Hoofdluis komt vaker bij kinderen voor, omdat tijdens het spelen of maken van
selfies de hoofden elkaar raken. Ook volwassenen kunnen hoofdluis
krijgen.(Bron: www.rivm.nl)
We controleren de kinderen iedere eerste woensdag na een vakantie op hoofdluis. Wilt u dan
rekening houden met de haardracht van uw kind. Geen gel en ingewikkelde kapsels met
vlechten. Mocht in een groep hoofdluis zijn ontdekt dan worden alle ouders van betreffende
groep geïnformeerd dat er hoofdluis is aangetroffen. De ouders van de betreffende leerling
worden apart geïnformeerd, zodat u uw kind kunt behandelen.

Oud-papier-lopen en ouderbijdrage
Op obs de Bouwsteen wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Activiteiten
georganiseerd door de ouderraad, worden betaald uit de oud papierkas. Alle
ouders/verzorgers worden gevraagd als vrijwilliger te helpen bij het inzamelen van het oud
papier in Finsterwolde. Om de vijf weken op woensdagavond (zie schema van de gemeente
oud-papier-ophalen) zijn zes vrijwilligers nodig. Er worden drie routes gelopen. Om 17.50 uur
wordt gestart vanaf het parkeerterrein bij de Spar. De organisatie en coördinatie van het
inzamelen van het oud papier is in handen van Tanja Kruize. Binnenkort krijgt u weer een
opgaveformulier met de data waarop gelopen wordt.
De opbrengst van het oud papier lopen van de maand juli volgt nog.
Alle vrijwilligers danken wij weer heel hartelijk voor de inzet!
Dankzij jullie kunnen we de ouderbijdrage voor o.a. schoolreizen laag houden
en andere leuke activiteiten ook hiervan betalen! Dank!
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