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In Gieterveen is het nog relatief rustig voor wat 

betreft de Covid-19 ontwikkelingen. Als we om 

ons heen kijken is dat hier en daar wel anders. 

Vanaf het begin van de coronamaatregelen 

hebben we afspraken met elkaar gemaakt over 

hoe wij hiermee omgaan en dat gaat heel 

goed. De afspraken hanteren we nog steeds en 

dat zorgt ervoor dat het buiten onze deur blijft. 

We doen ons uiterste best om het zo te 

houden.  

 

Sint Maarten 
Op dit moment zijn alle kinderen bezig met het 

maken van een lampion. Dit doen we ieder jaar 

en dus ook dit jaar. Hoe de lampion gebruikt 

gaat worden is nog onzeker. Dat hangt af van 

de ontwikkelingen rondom Covid-19. Uw rol als 

ouder is hierin belangrijk. De gemeente Aa en 

Hunze heeft het volgende bericht gestuurd 

naar de scholen.  

 

Dit jaar is de viering van Sint Maarten anders dan 

andere jaren.  

Onder de huidige situatie geldt dat: 

 Bijeenkomsten en optochten zijn niet  

toegestaan.  

 Wel is het voor kinderen mogelijk om in 

kleine groepjes langs de deuren te gaan.  

Het is dus aan (kinderen en) ouders zelf om een 

afweging te maken. In de Schakel van volgende 

week verschijnt een poster (zie bijlage) die 

inwoners voor hun deur of raam kunnen plakken.  

Deze is ook te downloaden op onze website. Hierop 

kunnen ze aangeven of ze wel of niet mee willen 

doen aan Sint Maarten.  

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige 

regelgeving. Mocht er onverhoopt een lockdown 

komen, dan worden deze regels herzien. In dat 

geval nemen we weer contact op. 

Tot zover het bericht van de gemeente.  

We wensen ondanks de beperkingen iedereen 

een fijne Sint Maarten.  

 

Verkeersouder 

Hallo, mijn naam is 

Roland Tel, ik ben 52 

jaar, getrouwd met 

Selma en ik ben de 

vader van Kenan Tel uit 

groep 3. En met ons 

drietjes wonen we met 

veel plezier sinds 2018 

in Gieterveen. Omdat ik 

volledig afgekeurd ben en daarom dus 

overdag meestal thuis ben is mij vanuit school 

gevraagd om me te gaan inzetten als 

‘Verkeers-ouder’ voor de verkeersveiligheid 

op en rond de school. 

Je kan hierbij denken aan hand- en 

spandiensten verrichten bij 

verkeersactiviteiten op school. Mogelijk heb ik 

hier dan af en toe ook wat hulp bij nodig van 

een of meerdere ouders. Het kan dus zijn dat 

ik t.z.t. een beroep op je doe. 

Tevens ben ik voor alle ouders het 

aanspreekpunt voor alle verkeer gerelateerde 

zaken rondom de school. Maakt u zich ergens 

zorgen om, schroom niet en laat het mij even 

weten. Dan gaan we samen met de school 

kijken welke acties we dan kunnen inzetten 

om je zorg weg te nemen.  

Je kan me bereiken via 06-30967617 of via 

rolandtel@gmail.com. En ik ben ook 

regelmatig te vinden op school als ik Kenan 

ophaal. 

mailto:rolandtel@gmail.com


Groet en tot… 

Roland 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 

19 oktober hebben we onze eerste studiedag 

van dit schooljaar gehouden. Het thema van 

dit jaar is onderzoekend leren. Hoe zorgen we 

ervoor dat leerlingen nieuwsgierig  en 

verwonderd zijn over iets wat ze meemaken 

of iets wat we ze willen leren en hoe zoeken 

we de verbinding met de vakken die ze op 

school krijgen en de vaardigheden (begrijpend 

lezen, rekenen, enz.) die ze leren. Deze eerste 

bijeenkomst hebben we daar over gesproken 

en hebben we de opdracht gekregen om 

onderzoekend leren uit te proberen in de klas. 

We doen dat met behulp van Grej of the day, 

denksleutels en conceptcartoons. Dit zijn 

manieren om met leerlingen op zoek te gaan 

naar een goede onderzoeksvraag en de 

antwoorden op deze vraag. Wat belangrijk 

blijft is dat leerkrachten leerlingen blijven 

voorzien van informatie. Met deze informatie 

kunnen ze op zoek gaan naar nog meer 

informatie.  

De eerste ervaringen zijn positief en als het 

goed is heeft u thuis al kunnen ervaren wat 

we doen op school, omdat er soms een 

opdracht mee naar huis gaat. De leerlingen en 

leerkrachten zijn zeer enthousiast en we 

hopen u ook. We horen het graag. 

Duurzaamheidsproject 
Vanaf oktober wordt er in alle groepen 

gewerkt aan het duurzaamheid.  

In groep 7/8 zijn ze bezig met duurzame 

energie. Ze zijn gestart met de geschiedenis 

van molens in Nederland en eindigen met een 

uitleg over de werking van een windturbine.  

In groep 5/6 wordt er gepraat en gewerkt aan 

het hergebruiken van materiaal. Waarom is 

het goed om materialen een nieuwe 

bestemming te geven.  

In groep 3\4 wordt er gewerkt over plastic 

afval. Ze hebben zich gebogen over de vraag 

“Welke soep kun je niet eten?” De leerlingen 

hebben er over nagedacht, over gesproken en 

informatie over verzameld.  

  

Vreedzame School 
Blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar’   
  
We werken inmiddels alweer een paar lessen 
in blok 3: We hebben oor voor elkaar.  
Er wordt aandacht besteed aan de manier 
waarop de leerlingen communiceren met 
anderen. In de Vreedzame school heeft 
iedereen een stem in het geheel. De leerlingen 
wordt gestimuleerd een eigen mening te 
hebben en tevens leren ze elkaars mening te 
respecteren. De mening van de een hoeft niet 
de mening van de nader te zijn. Maar het is 
ook belangrijk te leren op welke manier je je 
stem gebruikt. En hoe je omgaat met 
meningsverschillen en 
belangentegenstellingen. Dat kan alleen als je 
oor hebt voor elkaar en echt luistert. Ook 
komt binnen dit thema communicatie aan 
bod. Communicatieve vaardigheden zijn een 
voorwaarde om te komen tot een prettig 
sociaal klimaat.  
Binnenkort worden er lessen gegeven in 
communiceren via sociale media. Hoe 
communiceer je, wat zeg je op welke 
manier en waar moet je voor uitkijken.   
Belangrijk in het kader van mediawijsheid is 
het openhouden van het gesprek, op school 



alsook in de thuissituatie. Open gesprekken 
leiden vaak tot het verkrijgen van goede en 
bruikbare informatie waarmee we samen de 
kinderen zo goed mogelijk kunnen 
voorbereiden op de manier van communiceren 
die hun heden en toekomst is.  
 

Sinterklaas op school 
5 december komt alweer met rasse sprongen 

dichterbij. Op vrijdag 4 december gaan we 

zeker de verjaardag van Sinterklaas vieren. In 

deze tijd is het wel de grote vraag hoe gaan 

we dit organiseren. We hebben ons te houden 

aan maatregelen en ook op 4 december is dat 

zo. Wat vast staat is dat Sinterklaas cadeautjes 

laat brengen naar Sws Oostermoer in 

Gieterveen. De verlanglijstjes zijn door de 

leerlingen al gemaakt en bijna verstuurd naar 

Spanje. Over de organisatie zijn we nog in 

beraad. U hoort van ons hoe we het gaan 

doen, maar een feestje gaat het worden, 

aangepast aan de Covid-19 regels.  

 

Kerst op school 
Voor het Kerstfeest op school geldt hetzelfde. 

Ook dit wordt in aangepaste vorm gedaan.  

 

Schoolfotograaf 
Woensdag 14 april komt de schoolfotograaf 

op school. Alle leerlingen en broertjes en 

zusjes kunnen gefotografeerd worden.  

Nadere informatie volgt te zijner tijd.  

 

Nieuwsbrief GMR 

In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van de 

GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapraad) 

 

Jeugdverpleegkundige  
Donderdag 25 november heeft de 

jeugdverpleegkundige Arjan van Kesteren 

spreekuur op school. Met vragen over 

gezondheid kunt u altijd terecht bij de 

jeugdverpleegkundige. Wanneer u behoefte 

heeft aan een gesprek kunt dit kenbaar maken 

bij de leerkracht.  

Data: 
7 november wordt er oud papier opgehaald.  

4 december Sinterklaasfeest op school.  

 

De tuin van de Bieb 
OPROEP! 
De tuin van de bibliotheek in Gieten kan wel 
een opknapbeurt 
gebruiken! Ben jij 9 jaar of ouder en heb je 
leuke ideeën voor 
onze BIEB tuin? Meld je dan nu aan voor Kids 
Denktank - De 
BIEB Tuin. Dan zorgen we er met elkaar voor 
dat de tuin een 
plek wordt waar je samen met andere 
kinderen van alles kan 
ontdekken en doen. Wij zoeken 1 of 2 
leerlingen per school. 
Wil je meedenken? 
Geef je dan snel op door een mailtje te sturen 
naar: 
info@bibliotheekgieten.nl 
Of lever onderstaand formulier in bij de 
Bibliotheek in Gieten 
Adres: Eexterweg 12, 9461 BD Gieten 
(Mag gewoon in de brievenbus) 

JA, ik zit boordevol leuke ideetjes 
voor de BIEB tuin! 
Naam: 
School: 
Leeftijd & klas: 
Tel. nr: 
E-mailadres ouders: 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


