17 januari 2019

Belangrijke data:

Januari
16/18 januari
AVI/DMT-groep 5/6/7/8
18 januari
Doedag Linde College
22 januari
-Gezondheidsonderzoeken
GGD
-Voorlichting groep 7/8:
Media en jouw gezondheid
23/25 januari
AVI/DMT-groep 3/4
28 januari
Start overige CITO-toetsen

Februari
08 februari
Alle leerlingen vrij
5 & 12 februari
Textielfestival Oldemarkt
voor groep 5/6 & 7/8
13 februari
Voorleeswedstrijd 14:30
uur gebouw Meeuwsen
ten Hoopen te Steenwijk.

De lunch
Voor de vakantie hebben ouders een brief ontvangen i.v.m. de
aanschaf van een nieuwe koelkast. Hierin stond beschreven dat
de lunchbakjes niet meer in de koelkast zouden passen. Ook is
het voor de leerkrachten van groep ½ een logistieke oplossing
geweest om de bakjes voortaan in de tassen te houden. Dat
vergemakkelijkte het uitdelen tijdens de lunch. Kinderen
herkennen vaak niet hun eigen bakjes.
We begrijpen dat het geen fijn idee is dat de
lunch met vleeswaren die kunnen bederven
niet koel staan. Het is geen probleem als
deze boterhammen in de koelkast bewaard
worden. Wel zouden we dan een aantal
afspraken willen maken over het koelhouden van de bakjes.
De ouders van groep 1/2 mogen zelf de bakjes (voorzien van een
duidelijke naam op de bovenste plank in de koelkast plaatsen als
het brood voorzien is van beleg dat kan bederven. Houdt u er
a.u.b. rekening mee om niet al te grote lunchbakjes te gebruiken.
De bekers mogen verzameld worden in de bak in de klas. De
bekers van de kleine pauze hap blijven gewoon in de tassen. De
groepen 3 t/m 8 regelen zelf het koelhouden van de lunch. Als
het nodig blijkt dan schaffen we een extra koelkast aan!
Mochten er nog aanvullende tips van ouders zijn dan horen we
die graag!

Vogelvoeractie
Ook dit schooljaar hebben we weer een vogelvoeractie opgezet!
In de periode van maandag 21 t/m zaterdag 26 januari mogen de
leerlingen van OBS de Slinge vogelvoerpakketten verkopen aan
familie, kennissen en buren. Wanneer je een pakket hebt
verkocht, noteer dan goed de naam en het adres van degene die
hem koopt. Zo weet je waar je de pakketten kunt afleveren. Op
de achterkant van deze brief hebben we daar een formulier voor
gemaakt. Wij bieden een 7-delig vogelvoerpakket aan voor €
4,50 per stuk.

15 februari
-Rapporten & briefjes mee
-Workshop Vilten groep
5/6

Maart
Vanaf 4 maart
Rapportgesprekken
15 maart
Landelijke staking
17 mei
Studiedag Digitaal rapport
voor het hele team (alle
leerlingen zijn vrij)

Dankjewel!
We willen alle ouders
bedanken die in de
kerstvakantie voor een schoon
plein hebben gezorgd. Het
plein is helemaal
schoongeveegd en was
speelklaar voor de leerlingen.
Ook is ervoor gezorgd dat de grote zwarte band in de
zandbak veilig in de school stond. Heel fijn dat we zulke
enthousiaste ouders op onze school hebben.
DANKJULLIEWEL!
Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)
De afgelopen periode kregen wij van verschillende kanten de
vraag wat de zogeheten HGPD gesprekken in houdt. In
onderstaand stukje tekst proberen we u hier wat meer
informatie over te geven.
Wanneer een leerkracht meer informatie wil hebben over de
onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter en daar zelf wat
handelingsverlegen in is, kan de leerkracht een HGPD-gesprek
aanvragen.
Bij een HGPD-gesprek willen wij als school met de
orthopedagoog vanuit de stichting bespreken hoe het met de
aangemelde leerling gaat in de klas. Hierbij willen we de sterke
en minder sterke kanten bespreken met als doel vooral tips en
adviezen te krijgen. Bij deze bespreking zitten altijd de
leerkracht, intern begeleider, ouder(s) en de orthopedagoog van
de stichting. Waarom met zoveel personen? Samen analyseren
we de probleemsituatie die de leerkracht inbrengt en zoeken
daarbij gericht naar compenserende factoren. De leerkracht
wordt gestimuleerd zelf oplossingen te bedenken die aansluiten
bij de leerling en die passen bij de groep en de leerkracht. Zo
gaat alle aandacht en energie van de leerkracht uit naar de
positieve kant, de kansen en mogelijkheden.
Waarom een orthopedagoog?
De orthopedagoog heeft namelijk een frisse blik en heeft meer
expertise in hoe wij sommige leerlingen nog beter kunnen
begeleiden.
Waarom ouders?
Ouders zijn hierbij aanwezig, om te bespreken hoe zij hun kind
thuis ervaren en om samen te kijken naar een plan van aanpak.
Ouders zien hun kind ook op alle andere momenten en kunnen
ook altijd goede informatie geven waar een leerkracht weer mee
verder kan. Wat is het doel van een HGPD-gesprek? Het doel van
het gesprek is dus heel laagdrempelig, samen bekijken hoe we de
leerling het beste kunnen begeleiden. Niet voor niets wordt
HGPD ook wel vertaald als ‘heel gewoon positief denken!’ Bij
HGPD is het niet bijzonder van belang hoe het probleem is
ontstaan. Diepgravende diagnostiek blijft achterwege. HGPD
wordt steeds voor een aantal sessies afgesproken, zodat het
cyclische karakter goed kan worden benut.

Vervangingen
Dit schooljaar hebben we gelukkig nog geen
vervangingsproblematiek gehad. De flexpool bij Stichting
Op Kop kunnen niet meer alle aanvragen honoreren. Mocht
er een leerkracht uitvallen i.v.m. ziekte dan zullen we soms
moeten gaan improviseren om de opvang te garanderen.
Stappen die genomen worden bij ziekte van leerkrachten:
1. De directie onderzoekt
interne vervangingsmogelijkheden (extra werken door een
parttime-collega).
2. Schooldirecteur belt stafbureau voor externe vervanger.
3. Indien er geen vervanger beschikbaar is:  De
directeur/ib’er of evt. andere ambulante medewerker gaat
voor de groep.
Bovenstaande doen we maximaal 3 keer. Ter voorkoming dat het
“gewone” werk te veel blijft liggen.

4. Mocht er niemand te vinden zijn die de groep op kan
vangen dan zijn we genoodzaakt om kinderen naar huis te
sturen.
Natuurlijk hopen we dat punt 4 NIET uitgevoerd moet gaan
worden. Echter wanneer de nood hoog is zal dit helaas wel
moeten gaan gebeuren. Alleen als een ouder echt geen
opvang kan regelen blijft de leerling op school.
GMR
Via de nieuwsbrief wil ik jullie allen hierbij laten weten dat
ik vanaf heden te bereiken ben via het e-mailadres:
ellen.holtmann@stichtingopkop.nl
Schroom niet als je zaken bespreekbaar wilt
maken die betrekking hebben op Stichting Op Kop. Indien
het zaken zijn die betrekking hebben op onze school, wil ik
je graag verwijzen naar de Medezeggenschapsraad (MR).
Hierbij wil ik de MR van harte welkom heten tijdens de
eerstvolgende vergadering op woensdag 30 januari 2019
om 19:30 uur.
Met vriendelijke groet, Ellen Holtmann
Ouderlid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van
Stichting Op Kop
Voorlichting gezonde leefstijl in groep 8
Binnenkort komt onze doktersassistente langs in groep 8 voor
een voorlichting over gezonde leefstijl. In overleg met school
bespreekt zij dan het thema ‘Media en jouw gezondheid’ met de
leerlingen.
Media en jouw gezondheid
Van gamen tot harde muziek, het heeft allemaal te maken met
de gezondheid van kinderen. Met het thema ‘Media en jouw
gezondheid’ verkennen we met kinderen de leuke en minder
leuke kanten van mediagebruik. De doktersassistente doet een
quiz en we bekijken en bespreken een filmpje over
gehoorschade.

Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar
twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder
afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur. De tijden staan op
onze website. Hier kunt u ook meer informatie vinden over de
gezondheidsonderzoeken die GGD IJsselland doet.
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
T 088 443 07 02 (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur)
@ jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
W www.ggdijsselland.nl
NIEUWSBRIEF
Oproep aan ouders van kinderen van 5 jaar en 10-11 jaar
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs
op school. Bij de kinderen van 5 jaar doet ze een ogen- en
gehoortest. De kinderen van 10-11 jaar zal ze wegen en meten.
Alle ouders ontvangen een brief en/of e-mail van GGD IJsselland.
Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het
online ouderportaal. Denken jullie er aan deze vragenlijst in te
vullen, zodat de doktersassistente de onderzoeken kan
uitvoeren? Kijk voor meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.
Oproep aan ouders van kinderen van 5 jaar
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs
op school. Bij de kinderen van 5 jaar doet ze een ogen- en
gehoortest. Alle ouders ontvangen een brief en/of e-mail van
GGD IJsselland. Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn
Kinddossier, het online ouderportaal. Denken jullie er aan deze
vragenlijst in te vullen, zodat de doktersassistente de
onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.
Oproep aan ouders van kinderen van 10-11 jaar
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs
op school. Ze meet en weegt de kinderen van 10-11 jaar. Alle
ouders ontvangen een brief en/of e-mail van GGD IJsselland.
Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het
online ouderportaal. Denken jullie er aan deze vragenlijst in te
vullen, zodat de doktersassistente de onderzoeken kan
uitvoeren? Kijk voor meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.

Landelijke staking
Een aantal vakorganisaties waaronder de AOB heeft voor
vrijdag 15 maart a.s. een landelijke staking uitgeroepen.
Wij, het team van OBS de Slinge, hebben besloten om deze
staking te ondersteunen. De school is die dag dan ook
gesloten. We laten het u nu al weten, zodat u ruim van
tevoren opvang voor uw kind kunt regelen.

Ingekomen post
Uitvoering van de 2de editie Passion Oldemarkt
Goede Vrijdag 19 april 2019

Voor ons kinder - Passion koor zijn we op zoek naar nieuwe
leden!
Het kinderkoor gaat o.l.v.dirigent Angela Meijering, oefenen op:
Dinsdag van 18.30 tot plm. 19.00/19.15 in de pastorie van de
Katholieke kerk te Oldemarkt.
De eerste oefenavond is op dinsdag 26 februari 2019 ( na de
voorjaarsvakantie)
Vindt jij zingen leuk?
Zit jij in groep 4 -5- 6- 7-of 8?
Lijkt het je leuk om tijdens de Passion uitvoering mee te zingen in
het kinderkoor?
Kun je oefenen op bovenstaande dag en tijdstip?
Dan zouden we het heel leuk vinden als jij je opgeeft!
( Ook wanneer je al lid bent van het kinderkoor!)
Je kunt een mailtje sturen naar
Roelywestink@hotmail.com
Graag met vermelding van je
Naam -----------------------------------------------------------------------------Adres -----------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer 06 ----------------------------------of --------------------E-mailadres ------------------------------------------------------------------------

