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Zet je licht aan 
Op 8 oktober is de ANWB een actie gestart 

“Zet je licht aan”. Daarmee willen ze 

mensen erop attenderen dat het gebruik 

van verlichting op je fiets in het donker 

zeer belangrijk is. In het donker ben je als 

fietser onzichtbaar en zeer kwetsbaar. 

Automobilisten kunnen je over het hoofd 

zien. De afgelopen weken is het guur 

herfstweer en regent het veel buiten, 

waardoor het voor bestuurders voertuigen 

extra opletten is. Daarom is het heel 

belangrijk dat iedereen met verlichting op 

de fiets naar school komt. De actie van de 

ANWB is vooral gericht op jongeren, omdat 

zij of het nut er niet van inzien of vergeten 

om licht te dragen op de fiets.  

  

Dichtles 

Groep 5/6 heeft in 2 lessen geleerd hoe ze 

heel eenvoudig een gedicht kunnen 

maken. Ze hebben geleerd dat een gedicht 

niet perse hoeft te rijmen, maar belangrijk 

is dat er een vast ritme inzit waardoor het 

leuk is om het voor te dragen en er een 

boodschap achter zit.  

 

Ouderbetrokkenheid 3.0! 
Voor een optimale ontwikkeling van uw 

kind en onze leerlingen is het belangrijk dat 

er goed wordt samengewerkt tussen alle 

betrokkenen.  Hoe kun je bijdragen aan de 

optimale ontwikkeling van het kind. 

Ouderbetrokkenheid is meer dan alleen 

informatie verschaffen aan elkaar. Het is 

samenwerken, waardoor een leerling zich 

goed kan ontwikkelen.  

Ouderbetrokkenheid 3.0 heeft tot doel om 

een cultuur te realiseren die zich kenmerkt 

door drie kernwaarden:  

1 We zijn gelijkwaardig.  

2 We zijn samen verantwoordelijk.  

3 We voelen ons verantwoordelijk voor 

elkaar 

Wat is ouderbetrokkenheid 3.0?  

Ouders en leraren werken voortdurend 

samen om het leren en de gezonde 

ontwikkeling van leerlingen te 

ondersteunen, zowel thuis als op school. 

Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe 

inzichten die bijdragen aan goed onderwijs 

en aan de ontplooiing van het kind, de 

leerling. 

De school en de ouders delen en zoeken 

samen naar nieuwe informatie met een 

voor beide partijen helder doel: de 

ontwikkeling van het kind. 

 

Bieb op school  
Zoals u weet hebben we de “bieb op 

school”. De bieb op school is een 

samenwerking tussen de provinciale 

centrale bibliotheek en het onderwijs. Wij 

hebben contact met de Bieb in Gieten. 

Janneke Oosterveld begeleidt ons. De 

bibliotheek levert collecties met boeken 

aan. Deze collecties worden meerdere 

keren per jaar verwisseld, zodat er 



voldoende keuze is voor de leerlingen.  

Ook de boeken van school zijn bijgevoegd. 

Iedere week is er een moment dat 

leerlingen hun boek mogen ruilen, zodat ze 

tijdens de stilleesmomenten kunnen lezen 

in een boek dat ze zelf hebben uitgezocht. 

Voor deze ruilmomenten hebben we 

ouders nodig die de leerlingen willen  

helpen bij het zoeken en registreren van 

een boek. Momenteel doen we dit op 

woensdag- en vrijdagochtend, maar dit zijn 

dagen die kunnen worden aangepast. Geef 

u op als biebouder en help de leerlingen bij 

het zoeken van een mooi leesboek. Juf Ria 

kan u meer informatie geven over de 

inhoud en de organisatie van de bieb.  

 

Ter informatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonie, Maryska en Mareille 

 

 

 

Afscheid Saakje Berkenbosch 

Op 13 december neemt Saakje 

Berkenbosch afscheid als directeur-

bestuurder van Stichting PrimAH. Ze gaat 

genieten van haar pensioen. Bij haar 

afscheid vrijdag 13 december zullen alle 

scholen betrokken worden. Rond 11.00 uur 

zal ze hier zijn (langs gaan). Ik kan u 

vertellen dat het een opvallende 

verschijning zal zijn. Dit is voor Saakje een 

verrassing en voor u ter informatie, maar 

mondje dicht a.u.b.  

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Sws Oostermoer


