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Beste ouders/ verzorgers, 

 

Pleegzorg Drenthe zoekt 

pleegouders! 

Alle kinderen in Drenthe verdienen een veilige plek 

om op te groeien. En die plek is doorgaans thuis. 

Maar als het thuis niet (altijd) lukt om een veilige en 

stabiele situatie te bieden is het van belang dat een 

kind kan rekenen op een plek in een pleeggezin. 

Zolang als het nodig is. Voor af en toe een weekend 

of voor korte of langere tijd. 

 

Pleegzorg wordt geboden door mensen die tijd en 

ruimte hebben voor het opvangen en begeleiden 

van  een baby, jong kind of juist een puber in 

samenwerking met biologische ouders. Pleegouders 

zijn mensen met positieve energie, 

samenwerkingsgericht, open-minded en hebben 

een groot hart. 

Of je nou single bent en minimaal eens per maand 

een weekend een kind kunt opvangen, een stel 

vormt met of zonder kinderen dat korte of langere 

tijd opvang en ondersteuning wil bieden. Voor elk 

kind zoeken we een passend gezin. 

Misschien is het iets voor jou om te onderzoeken of 

het pleegouderschap bij je past? 

Vraag een informatiepakket of meld je vrijblijvend 

aan voor een informatiebijeenkomst: 

www.pleegzorgdrenthe.nl   

 

 

 

DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT! 
 
Op 11 oktober a.s. komt de schoolfotograaf. 
Een aantal weken na het fotograferen worden 
de inlogflyers met persoonlijke inlog en 
wachtwoord uitgedeeld op school via uw kind. 
Hiermee kun je op www.schoolfotokruger.nl 
de gemaakte schoolfoto’s bestellen.  
Bewaar deze inlogflyer goed! Wellicht is het 
verstandig om hier een foto van te maken, 
zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard 
blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is 
geraakt. 
 
Wanneer je de schoolfoto’s bestelt, krijgt je bij 
een voordeelset van de individuele foto de 
groepsfoto gratis! Ook leuk om eens ons 
klassenfotoboek bij te bestellen, hierin bewaar 
je overzichtelijk alle gemaakte schoolfoto’s in 1 
boek.  
 
Omdat we het afgelopen jaar veel mooie 
buitenfoto’s hebben gemaakt (door de 
coronamaatregelen) hebben we gekozen om 
onze nieuwe achtergrond met een prachtige 
groene bosrijke omgeving te drukken. 
 
We maken per leerling 2 foto’s. Uiteraard zal 1 
van de foto’s ook een mooie close-up foto zijn. 
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit 

jaar.                                        

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pleegzorgdrenthe.nl/
http://www.schoolfotokruger.nl/


Met vriendelijke groet, 

Foto Kruger 

Het is mogelijk om een foto te laten maken 

met broertjes en zusjes. Heb je belangstelling 

kom dan om 8.30 uur naar school. Het kan zijn 

dat je even moet wachten, omdat er meer 

ouders komen voor de foto.   

  

Studiedag 

Maandag 26 september zijn de leerlingen vrij. 

De leerkrachten hebben dan een studiedag. 

Deze dag praten we over rekenen en de keuze 

voor een nieuwe methode voor 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 

Techniek.  

 

Kinderboekenweek (KBW) 

Woensdag 5 oktober start de 

Kinderboekenweek. Dit jaar staat de 

Kinderboekenweek in het teken van dieren en 

natuur. Het thema van dit jaar is “GI GA 

groen”. Daarom staan kinderboeken over 

dieren en natuur in de spotlight. Nadere 

informatie volgt.   

 

 

Vreedzame School 

Maandag starten we met blok 2: “We lossen 
conflicten zelf op” In dit blok leren de kinderen 
omgaan met conflicten. 
 In de lessen leren de leerlingen goed om te gaan 
met conflicten, door:    

➢ Een conflict als een botsing van belangen 
te zien    

➢ Een conflict te onderscheiden van ruzie    
➢ Bereidheid om samen een conflict op te 

lossen    
➢ Te zoeken naar een win-win oplossing 

waarin beide partijen zich kunnen vinden    

➢ Hoe je op verschillende manieren kunt 
reageren op een conflict: hard, zacht of 
samen    

➢ Om te gaan met gevoelens van boosheid in 
een conflict    

➢ Met behulp van een eenvoudig 
stappenplan zelf, zonder hulp van 
volwassenen, een conflict op te lossen.  

 
De komende weken worden er weer nieuwe 
mediatoren opgeleid. Een mediator is een 
onafhankelijke bemiddelaar die kan helpen om een 
conflict op te lossen. Leerlingen uit groep 7 en 8 
kunnen zich hiervoor opgeven. De leerlingen die 
geïnteresseerd zijn krijgen een training. Ze leren  
hoe ze kunnen bemiddelen bij een conflict tussen 
leerlingen. Aan het eind van de training ontvangen 
ze een certificaat.  
 

Op pad door Prentenboekenland 
Donderdag 22 september is voor groep 1/2  het 
project “Op pad naar Prentenboekenland” gestart.  

Voor deze activiteit hebben we van de school 
een ‘prentenboekenland’ gemaakt. Overal 
lagen prentenboeken. Kinderen en hun ouders 
gingen op stap door de school op zoek naar 
een mooi boek. Als een boek hadden 
gevonden werd er voorgelezen en deden ze 
samen opdrachten.  
 
Na afloop volgt er een ‘voorlees-challenge’ 
thuis. Drie weken later (12 oktober), na veel 
voorleesmomenten thuis, volgt er een 
afsluiting op school en krijgt iedereen een 
voorleescertificaat.  
 

 

Data 

26 september   Studiedag (ll. vrij)  
28+30 september Land Art groep 5/6 
5 oktober  Start KBW 
                 Oud papier  
11 oktober  Schoolfotograaf 
17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 
 

Een hartelijke groet,  

Team Sws Oostermoer



 


