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Kalender oktober
t/m15-10 Kinderboekenweek
05-10 vergadering MR
08-10 judolessen 3 t/m 7
12-10 vergadering
derdengelden
13-10 sportdag gr. 1 t/m 4
18 t/m 22-10 herfstvakantie
Vooraankondiging november
02-11 ouderpanel (avond)
05-11 trefbaltoernooi gr. 5-6

Actie typecursus LOI
verlengd
De actie voor de typecursus
van LOI-kidzz, die tot 5
oktober zou gelden, is nog
geldig tot de herfstvakantie.
Kinderen uit groep 6, 7 en 8
kunnen hun briefje dus nog
inleveren. (briefje kwijt? even
contact opnemen met
Martine)

Fietsenkeuring 02-11
Op dinsdag 2 november
worden de fietsen van de
kinderen van groep 5 t/m 8
gekeurd door medewerkers
van het VVN. Goedgekeurde
fietsen krijgen de befaamde
OK-sticker! U kunt alvast een
keuring thuis doen, zodat uw
kind met vertrouwen zijn/haar
fiets kan laten keuren: https://
vvn.nl/fietscheck

Verkeersveiligheid rondom de school:
dringend verzoek voor automobilisten
Graag vragen we opnieuw aandacht voor de regel die niet
aan alle nieuwe ouders was gecommuniceerd, en voor
sommige andere ouders een opfrissing behoeft.
Het is rond 8.30 uur en rond 14 uur erg
druk rondom school. Jonge kinderen
worden met de auto of op de fiets
gebracht, terwijl oudere kinderen
zelfstandig op de fiets of lopend komen.
Kinderen zijn soms onvoorspelbaar in het
verkeer, ondanks het feit dat daar op
school en thuis vaak aandacht aan wordt
besteed. Om de veiligheid rondom school zo goed mogelijk
te kunnen handhaven, verzoeken we u om uw auto iets
verderop te parkeren en niet de Irisstraat of het einde van
De Goorns in te rijden. Bij deze doodlopende straten dient
er gekeerd te worden tussen een menigte van ouders en
kinderen. We vinden dit niet praktisch en vooral niet veilig.
Verder verzoeken we u om te overwegen of de kinderen
lopend of fietsend naar school kunnen (uiteraard afhankelijk
van het weer en de afstand). Dat is ook nog eens goed voor
de gezondheid en het milieu, en het scheelt veel drukte en
parkeerplaatsen.
Wilt u bovenstaand verzoek ook bespreken met andere
verzorgers die uw kind(eren) komen halen? We bedanken u
bij voorbaat vriendelijk voor uw medewerking.

Sportdag groep 1 t/m 4, woensdag 13 oktober
De leerkrachten van de Weiert en juf Esther zijn druk bezig
met de voorbereiding van een sportdag voor de groepen 1
t/m 4. Hoewel het met dit herfstweer niet zo gunstig lijkt,
willen we na een jaar waarin geen activiteiten mogelijk
waren, dit toch graag nú doorzetten. Alleen bij zeer slechte
weersvoorspellingen zullen we annuleren en alsnog kiezen
voor een tijdstip in het nieuwe jaar. Nadere informatie volgt!
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Deelnemers gevraagd voor ouderpanel
Jaarlijks vragen we ouders om een tevredenheidsenquête of een vragenlijst over veiligheid en
welbevinden in te vullen. Deze lijsten worden de laatste jaren overwegend positief ingevuld.
Uiteraard zijn we daar blij mee, maar het geeft ons niet altijd handvatten en heldere informatie.
Wat hierbij gemist wordt is het onderliggende gesprek. Ouders krijgen niet de ruimte om hun
antwoorden toe te lichten; de school kan niet goed doorvragen. Om echt in gesprek te komen,
zeker na een periode van fysieke verwijdering, en om te weten hoe ouders de school zien,
zouden we graag op dinsdagavond 2 november met een kleine groep positief-kritisch
ingestelde ouders in gesprek gaan.
Op deze avond komen onderwerpen aan de orde zoals bijvoorbeeld communicatie,
informatieverstrekking en sociale veiligheid. Ouders mogen in kleine groepjes hun mening en
advies geven aan de school. Onze MR-leden zijn bij deze avond aanwezig.
Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan deze avond, dan kunt u zich opgeven
bij Martine.

Even voorstellen…
Hallo!
Ik ben Kelly en ben 22 jaar oud. Ik kom uit Duitsland en woon nog thuis bij
mijn ouders samen met mijn zusje, mijn broertje en onze hond.
Ik zit in het derde jaar van de pabo bij NHL Stenden in Emmen. Bij OBS de
Weiert mag ik bij groep 4 elke dinsdag en woensdag stage lopen.
Verder houd ik van lezen en hardlopen. In mijn vrije tijd onderneem ik
graag iets met mijn vrienden.

Nationaal Programma Onderwijs: besteding extra financiële middelen
U hebt ongetwijfeld in het nieuws gehoord dat minister Arie Slob een bijdrage van maar liefst
€ 8,5 miljard uitgetrokken heeft om het onderwijs na de coronaperiode een extra impuls te
geven. Op basisschool de Weiert betekent dit dat we dit schooljaar een bedrag van maar liefst
€118.000 mogen inzetten ten goede van het onderwijs aan onze kinderen!
In juni hebben we gezamenlijk met alle leerkrachten een scan ingevuld en bekeken wat onze
kinderen, de groepen en de leerkrachten nodig hebben op het gebied van leerresultaten en
sociaal-emotionele ontwikkeling. De uitkomsten hebben we gekoppeld aan de doelen in ons
schooljaarplan. Onze medezeggenschapsraad heeft betrokken meegedacht met onze keuzes
en heeft instemming verleend aan ons plan. We zullen ook gezamenlijk met de MR regelmatig
de voortgang evalueren.
In de nieuwsbrief houden we u telkens op de hoogte van de te zetten stappen en de
besteding van de financiële middelen. Deze middelen worden voor de Weiert in grote lijnen
ingezet voor extra personeel, voor leermiddelen die aansluiten bij onze doelen, en voor extra
scholing van de leerkrachten.
Om voor leerlingen nog meer het verschil te maken en leerlingen ook in kleinere groepen te
kunnen ondersteunen, hebben wij er allereerst voor gekozen om taken van ons eigen
personeel uit te breiden:
Juf Miriam (leerkracht gr. 5) is ons aanspreekpunt ICT en is een echte voorloper op ICT-gebied.
Zij heeft voor dit schooljaar vanuit de NPO-middelen een taakuitbreiding van 4 uur per week
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gekregen om leerkrachten te coachen om bij te blijven bij de nieuwe ontwikkelingen op ICTgebied. Zo zet zij een pilot uit om een nieuwe communicatie-app voor ouders te
implementeren, begeleidt ze leerkrachten bij twee ICT-projectweken voor de kinderen
(Basicly) en stroomlijnt zij, indien onverhoopt nodig, een vlotte organisatie van het online
(thuis)onderwijs. Hierbij vinden we het leuk om te vermelden dat juf Miriam daarnaast ook nog
op eigen initiatief is begonnen aan een post-hbo-opleiding tot mediacoach!
Juf Mariëlle (leerkracht gr. 1/2) heeft, voordat zij de Pabo deed, een opleiding HBOpedagogiek afgerond en vindt het een leuke uitdaging om haar kennis op de Weiert toe te
passen. Zij is, naast het lesgeven in groep 1/2, één dag per week verdiepend bezig met
leerlingen die een pedagogsiche hulpvraag hebben. Naast deze opdracht zal zij, naarmate de
onderbouwgroepen groter worden, op de donderdagen als extra leerkracht worden ingezet
om klassenverkleining te kunnen bewerkstelligen. Ook juf Geesje, die dit jaar minder kinderen
met arrangementen begeleidt, is als extra ondersteuner een dag per week bij groep 1/2.
Meester Harjo is dit jaar (na een jaar stage twee jaar geleden) dit
schooljaar op de Weiert gestart in groep 7. Naast deze baan werkt
meester Harjo een dag per week als extra ondersteuner in de
bovenbouwgroepen. Hij geeft extra les aan kinderen die wat meer of
specifiekere instructie nodig hebben, maar ook juist met kinderen die
meer uitdaging aankunnen. Ook deze kinderen hebben voor hun
verrijkingsopdrachten instructie nodig.

Juf Sandra had al enige maanden een kleine aanstelling als
onderwijsassistent op deze school, en dit jaar mag juf Sandra in álle
groepen, vier dagen per week, ondersteunende werkzaamheden
doen. Zij helpt kleine groepen kinderen bij het verwerken van de
leerstof die ze in de klas krijgen aangeboden.

