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Personele zaken 
Afgelopen weken hebben we een paar keer groepen vrij moeten geven, omdat er geen 
vervanging beschikbaar was. Dit hadden we tot nu toe weten te voorkomen, maar het 
tekort aan invalkrachten is zo groot dat we helaas niet anders konden. Hartelijk dank 
voor het begrip en we hopen dat dit zeer beperkt nodig zal zijn. 
 
 

Social Schools 
Vorige week zijn we overstapt van digiDUIF naar Social Schools. We merken dat nog niet 
iedereen het nieuwe systeem heeft geactiveerd, maar we hopen dat dit snel zal 
gebeuren. 
 
 

Openingsfeest 

De voorbereidingen voor ONS schoolfeest zijn in volle gang. We zijn heel erg blij met de 
bijdrage van de AC, zodat we groots uit kunnen pakken met ons circus en kunnen 
zorgen voor een feestelijke traktatie. Helaas komt de vergunning voor de tent in het 
plantsoen niet rond, maar we maken op het schoolplein een mooie piste voor onze 
clowns, wilde dieren, paarden en acrobaten!  
Houdt u er rekening mee dat deze dag een continurooster, van 8:30 tot 14:00 uur, 
wordt gedraaid met alle(!) groepen? Voor de pauze hap en lunch wordt gezorgd, de 
leerlingen hoeven dus zelf geen eten en drinken mee te nemen. Wilt u uw zoon/dochter 
wel een bord, beker en bestek meegeven? 
Wij hopen op een geslaagd feest! 
 

Welkom nieuwe leerlingen 
De afgelopen periode hebben we weer een flink aantal kinderen mogen verwelkomen. In 
groep 1a zijn dat:  Jelte Verweij, Chris van Dijk, Ravi Otter en Esther Riksen.  
In groep 1b: Evy Kroon, Pim Wentzel en Lisa Riksen. In groep 2a: Johanna van der 
Zouw en in groep 6b: Noa Slop. We hopen dat iedereen inmiddels gewend is en een fijne 
tijd bij ONS zal hebben! 
 
 

  



 

 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Grote Rekendag 5 april 
Op vrijdag 5 april gaan wij voor het eerst meedoen aan de Grote Rekendag. De ochtend 
zal in het teken staan van het thema ‘Uit verhouding’. Kinderen bekijken verschillende 
situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan 
een uitvergroot ijsje of zak patat bij een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties 
leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen 
van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten 
rekenen. Zelf ontdekken levert inzichten op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen 
leuk! 
Om 8:30 uur zullen we deze dag schoolbreed starten met een opening op het plein, 
waarbij u van harte bent uitgenodigd. 

 

Monitoring sociale veiligheid van leerlingen bij ONS 

De wet Veiligheid op school verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid van 
alle leerlingen. Een belangrijk element van deze wet is de verplichte monitoring. 
Daarmee kijkt de school ieder jaar hoe het staat met de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen. Deze monitoring wordt bij ONS in de groepen 6, 7 en 8 gedaan. 
Om een goed veiligheidsbeleid te kunnen voeren, is het essentieel dat wij weten hoe het 
met de beleving van sociale veiligheid bij ONS is gesteld. Op basis van de uitkomsten 
van deze monitor wordt het beleid rondom sociale veiligheid geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. De uitkomsten van de enquête worden in het team en de MR besproken. 
Zodra wij de resultaten hebben, brengen wij u hiervan uiteraard op de hoogte. 

 

Korte mededelingen 
 Op de schoolkalender staat dat we op 1 april a.s. een ouderavond zouden 

organiseren. Zoals u weet hebben we die naar voren gehaald en was er op 7 
februari jl. een ouderavond over andere schooltijden. Er is dus geen ouderavond 
op 1 april a.s. 

 Binnen onze stichting auditeren we als scholen elkaar. Op maandag 8 april 
komen collega’s van de Hoeksteen bij ONS kijken en luisteren. Centraal staat het 
pedagogisch klimaat. Die ochtend wil men graag 2 of 3 ouders interviewen over 
het pedagogisch klimaat op de ONS (8:30 – 9:15 uur). Wie belangstelling heeft, 
kan zich opgeven bij Ben Hiemstra: ben.hiemstra@pcogv.nl. 

 
 

 

Agenda 
Vrijdag 29 maart: Vrije vrijdag voor de groepen 1 en 2 
Woensdag 3 april: 8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam in de keuken beneden 
                               20:00 uur Buurtavond m.b.t. plannen in het plantsoen 
Vrijdag 5 april  Grote Rekendag 

8:45 uur koffie inloop in de keuken beneden 
Vrijdag 12 april Openingsfeest, continurooster alle groepen! 
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