14 februari 2019

Geachte ouders/verzorgers,
U bent eerder geïnformeerd over het gegeven dat Rene Jansen
het directeurschap van Obs de Slinge tijdelijk continueert. Dit in
combinatie met het directeurschap van School B. Reden ligt in het
gegeven dat Stichting Op Kop zich beraadt op de toekomst en
daar ook de directiestructuur bij betrekt. We gaan in de richting
van besluitvorming en dat vraagt om communicatie,
medezeggenschap …enz. Het vraagt ook om zorgvuldigheid en
dat kost tijd. Daarom is besloten om de bovengenoemde combi te
handhaven tot de zomervakantie.

Belangrijke data:

Februari
-Rapporten & briefjes mee
-Workshop Vilten groep
5/6
18 t/m 22 februari
voorjaarsvakantie
27 februari
Doedag voor groep 8 op
het AOC Terra

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

Naomi de Lange
HIEPERDEPIEP HOERA!!! onze
voorleeskampioen van OBS de Slinge
Naomi de Lange heeft de 1e ronde van de
voorleeswedstrijd in Steenwijkerland ook
gewonnen. Ze heeft voorgelezen uit
Matilda van Roald Dahl. Naomi kan heel
mooi en rustig voorlezen. Wanneer een
andere toon nodig is dan maakt zij daar
gebruik van. Ze is dan ook een echte
VoorleesTopper!
Naomi mag zich nu gaan voorbereiden op de regionale ronde in
Kampen.
Afspraken die we gemaakt hebben n.a.v. de Cursus techniekkast.
We hebben 8 februari met het hele team een team workshop
techniek in de klas gevolgd. Deze bijeenkomst was heel
leerzaam.
We vinden het allemaal heel
belangrijk en het past ook
binnen onze visie waarin we
de creativiteit van de kinderen
graag bevorderen.
Ook het onderzoekend en
ontwerpend leren past in de
identiteit van de school.
We hebben besloten om de techniekkasten in het lesroosster te
gaan integreren. Per jaar heeft een leerling 10 lessen nodig om
de kerndoelen te behalen. We plannen 5 lessen voor het 1e
rapport en 5 lessen voor het 2e rapport.

Begin van het schooljaar plannen we ze op de jaarkalender en
we gaan met de groepen 3 t/m 8 tegelijk een middag hiermee
aan de slag. Groep 1/2 integreert de lessen binnen de thema’s
waarin ze werken. We hebben de dag verder nuttig gebruikt om
eerst maar eens een inventarisatie te maken welke materialen er
besteld moeten gaan worden. Paula en Astrid zijn de techniek
coördinators. Ouders die affiniteit hebben met techniek, leuke
lessen of ideeën hebben, zijn natuurlijk altijd welkom.
VOGELVOERACTIE!
De vogelvoeractie is een enorm succes geweest. Er is een hoog
bedrag binnengehaald. Met de kosten eraf hebben we een winst
van € 904,- behaald!
De meeste leerlingen hebben erg goed hun best gedaan om
zoveel mogelijk pakketten te verkopen. Er is in groep 1/2 echter
één leerling geweest die wel een topverkoper is geweest. Helaas
weten we zijn of haar naam niet, maar deze leerling had wel 17
of 18 pakketten verkocht. We zijn heel blij met de opbrengst,
maar de vogels in Oldemarkt zullen nog veel blijer zijn. Verder
willen we iedereen bedanken die deze actie tot een succes
hebben weten te brengen met hun inzet.
Met name Welkoop in Wolvega heeft ons wel extra gesponsord
door de inkoopsprijs voor de school extra te verlagen.

T I P van de
schoolfotograaf:
als uw kind

kleurrijke kleding
draagt, komt de foto beter
tot zijn recht.
Vermijd daarbij
fluorescerende kleding.

SCHOOLFOTOGRAAF
Foto Koch komt 7 juni 2019 de schoolfoto’s maken. De complete
afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens
de Privacy vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan
ervan uit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar
hebben, dan kunt u dit vóór de fotografie dag aangeven bij de
leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografie dag en
zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen
worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van
de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer
en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer
u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de
groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te
bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, acceptgiro of
creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen
naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat
zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe
achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De
fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste
moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt
worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar
keuze!

Sociale weerbaarheid
Powerkidzzz is een programma voor kinderen gericht op het
vergroten van de sociale vaardigheden en weerbaarheid. Deze
training is bedoeld voor kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten op
de basisschool. De groepen zullen gemengd zijn qua leeftijd.
Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen zal er gekeken
worden hoeveel groepen er per jaar kunnen draaien. De
bijeenkomsten vinden plaats op een centrale locatie in
Steenwijk, in groepen van maximaal 10 kinderen. Deelname aan
deze cursus is gratis.
Een kind dat meedoet aan Powerkidzzz, wil werken aan
vaardigheden die helpen om op een positieve manier om te gaan
met zichzelf en andere kinderen.
Voorbeelden van leerdoelen die kinderen noemen:
- Ik wil opkomen voor mezelf
- Ik wil leren vrienden te maken
- Ik wil leren wat ik moet doen als ik gepest word
- Ik wil leren minder verlegen te zijn
- Ik wil meer zelfvertrouwen krijgen
- Ik wil minder bang zijn
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en
werkvormen die vooral leuk en creatief zijn. Alles wordt
geoefend op een speelse manier. Daarnaast zoeken we ook
verdere diepgang door kringgesprekken te voeren. Samen met
de kinderen maken we sociale groepsregels om een veilige sfeer
te creëren waarin gedeeld kan worden.
Voorbeelden van thema’s die we behandelen zijn:
- Basisvaardigheden (stevig
staan, oogcontact maken en
duidelijk praten)
- Kwaliteiten en talenten in
jezelf ontdekken
- Helpende gedachtes leren
gebruiken
- Omgaan met pesten
Het programma bestaat uit:
 8 bijeenkomsten van anderhalf uur voor kinderen
 Een kennismakingsgesprek tussen ouders, het kind en de
trainers
 In ieder geval 1 ouderavond
 Terugkombijeenkomst voor de kinderen
Er is regelmatig contact met ouders. Wanneer ouders actief
betrokken zijn bij het proces merken wij dat de kinderen grotere
stappen maken in hun ontwikkeling.
Vragen? Neem gerust contact op met één van de trainers. De
contactgegevens staan hieronder vermeld. Ook voor opgave kunt u
gebruikmaken van onderstaande gegevens.
Jelma Jonkers (06- 302 963 92). E-mail: j.jonkers@sociaalwerkdekop.nl
Kim Lubbers (06- 302 962 71). E-mail: k.lubbers@sociaalwerkdekop.nl

Voetbal in Oldemarkt
Voetbalvereniging FC Oldemarkt heeft recentelijk een nieuw
jeugdteam opgericht. Dit betreft kinderen tot een leeftijd van 7
jaar (JO7).
Aangezien dit team wat krap zit met aantal voetballertjes (is ook
zwemdiploma leeftijd...) zouden we het namens FC Oldemarkt zeer
fijn vinden als kinderen van OBS de Slinge ons team willen komen
versterken.
Hopelijk kunt u hieraan uw medewerking verlenen. Alvast dank
hiervoor.
Mocht u vragen hebben hierover kunt u contact opnemen met Ralf
Besselse (06 11 75 40 97), lid Jeugdcommissie FC Oldemarkt.
Met vriendelijke groeten
Jeugdcommissie FC Oldemarkt

