Voorwoord
Voor u ligt de kalender 2018-2019
We hebben getracht zoveel mogelijk data vast te zetten, zodat het voor u als
ouder ook duidelijker wordt wanneer wat plaatst vindt.
We willen toch opmerken dat het hier gaat om een planning. Het kan dus zijn dat
er door omstandigheden wordt afgeweken van deze planning. Deze veranderingen
worden aangegeven in de nieuwsbrief.
Het kan natuurlijk voorkomen dat u iets mist, of dat u onjuistheden tegenkomt.
Wilt u dit dan melden aan de directie?
Veel leesplezier!!

Team obs de Viersprong

Algemene informatie
Openbare basisschool ‘De Viersprong’
Derksweg 22
7891 PK Klazienaveen
Tel: 0591-390170
www.obs-viersprong.nl,
locatieleider@obs-viersprong.nl
Bevoegd gezag:
College van B&W van de gem. Emmen
Wethouder van onderwijs: dhr R. Wanders
Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen
Afdeling onderwijs
Afdelingshoofd team onderwijs. Mevr. Y Boxem
Postbus 30001,
7800 RA Emmen,
telefoon: 0591-685874
Inspecteur
Inspectie voor het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111

SCHOOLTIJDEN
Maandag:

8.30-14.30 uur groep 1 t/m 8

Dinsdag:

8.30-14.30 uur groep 1 t/m 8

Woensdag:

8.30-12.15 uur groep 1 t/m 8

Donderdag:

8.30-14.30 uur groep 3 t/m 8
8.30-12.00 uur groep 1 en 2

Vrijdag:

8.30-14.30 uur groep 5 t/m 8
8.30-12.00 uur groep 1 t/m 4

VRIJ VRAGEN
Wij stellen het zeer op prijs als uw kind, om welke reden dan ook, vrij moet hebben, dat u hiervoor contact
met ons opneemt.
Een telefoontje voor of na schooltijd, of een briefje, kan veel duidelijk maken.
Regel een bezoek aan een dokter, tandarts, specialist enz. zoveel mogelijk na schooltijd, zodat hiervoor
geen vrij hoeft te worden gegeven.

PERSONEEL
Cluster directeur

dhr. D. Lambers
Tel. 0648196092

Locatieleider

Dhr. B. Hidding
Zwarteweg 82
7833 BK Nieuw Amsterdam
Tel. 551191 Mobiel : 0642616834
Dhr. B. van der Weide
Langestraat 207
7891 GN Klazienaveen
Tel: 314450
Mw. J. Dijkstra
Mw. M. Geenacker
Mw. G. Greve
Mw. V Jeurissen
Mw. A. Rijfkogel
Mw. B. Hoogenberg
Mw. Y. Lunenborg

Mw. K. Smit
Mw. B. Veen
Mw. G. Luttmer
Mw. W. Hospers
Mw. H. Gommer
Mw. T. Bloemberg

Groepsverdeling
Groep 1 / 2 A
Maandag t/m vrijdag

Juf Tilly

Groep 1 / 2 B
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag

Juf Karin
Juf Anja

Groep 1 / 2 C
Maandag t/m woensdag
Donderdag- en vrijdagmorgen

Juf Bianca
Juf …….

Groep 3 A
Maandag t/m donderdagmorgen
Donderdagmiddag en vrijdagmorgen

Juf Geertje
Juf Vanessa

Groep 3 B
Groep 4
Maandag t/m donderdag
Vrijdag morgen

Juf Gézella
Juf

Groep 5
Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag

Juf Monique
Juf Anja

Groep 6
Maandag t/m vrijdag

Juf Henrianne

Groep 7
Maandag, dinsdag en donderdag
Woensdag en vrijdag

Juf Betsy
Juf Yvonne

Groep 8
Maandag, dinsdag en vrijdag
Woensdag
Donderdag morgen
Donderdag middag

Juf José
Meester Ben
Meester Ben
Juf Yvonne

GYMNASTIEK
De leerlingen moeten altijd rekenen op gymnastiek binnen en buiten. Het is noodzakelijk dat de leerlingen
gymkleding en gymschoenen aan hebben tijdens de gymlessen. Douchen na de gymles is niet verplicht, toch
is het aan te raden een handdoek mee te geven zodat de kinderen zich even op kunnen frissen. Wilt u de
naam van uw kind in zijn/haar gymkleding zetten ? De kleding van de leerlingen van groep 1 en 2 blijft op
school.

ROOSTER GYMNASTIEK
Maandag

8.30-9.15
9.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
13.00-13.45
13.45-14.30

groep 7
groep 8
groep 1 / 2 A
groep 1 / 2 B
groep 1 / 2 C
groep 4
groep 6

Dinsdag

10.30-11.15
11.15-12.00

groep 3
groep 5

Woensdag

8.30-9.15
10.15-11.00
11.15-12.00

groep 7
groep 4
groep 6

Donderdag

8.45-9.30
9.30-10.15
10.15-11.00

groep 1 / 2 A
groep 1 / 2 B
groep 1 / 2 C

Vrijdag

8.30-9.15
9.15-10.00
10.45-11.30

groep 8
groep 3
groep 5

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) staat dat aan iedere school een Medezeggenschapsraad
verbonden moet zijn.
De MR van basisscholen bestaat uit twee geledingen:
Vertegenwoordigers van de ouders;
Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.
De MR heeft twee soorten rechten, namelijk:
Instemmingsrecht;
Adviesrecht.
Conform art. 5 van WMO heeft de MR de volgende bevoegdheden en taken:
Recht op overleg met bevoegd gezag
Initiatiefrecht
Openheid en onderling overleg
Recht op informatie
Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directie of het secretariaat van de MR.

MR leden
Voorzitter:

Dhr. C den Herder
Broekweg 17
7891 RP Klazienaveen
Tel: 312969

Secretaris

Mw. H. Gommer

Leden:

Vacature ouder gelding
Mw. D. Katerberg
Mw. K. Smit
Mw. B. Veen

Adviserende lid: Dhr. B. Hidding

Ouderraad

Basisscholen hebben naast een MR ook vaak een OR (Ouderraad).
De ouderraad brengt onder meer advies uit aan de Medezeggenschapsraad.
Het hoofddoel van de OR is het bevorderen en in stand houden van het contact en goede verstandhouding
tussen leerlingen, ouders en school.
Werkgroepen waaraan ouders deelnemen.
Werkmiddagen.
Een aantal malen per schooljaar zijn ouders actief in school om diverse werkzaamheden te verrichten.
Ouderactiviteiten.
Naast de werkgroepen is het bij ons op school de gewoonte dat ouders op vele manieren helpen. Zo wordt
de hulp van ouders ingeroepen bij:
- feesten als Sinterklaas , Kerst en Pasen
- de vossenjacht op de laatste schooldag
- de boeken uitleen in groep 1 en 2
- begeleiding bij de sportdag
- begeleiding bij de viswedstrijd
- begeleiding H.V.K. toernooi
- begeleiding avondvierdaagse
- hulp bij het afnemen van het praktisch verkeersexamen
- begeleiding schoolreis
- hulp en begeleiding bij alle overige te organiseren activiteiten
OUDERRAAD
Voorzitter:

Mw. M. Peters
Tel: 634037

Penningmeester:

Dhr. J. Roos

Secretaris:

Mw. R. Peters

Leden:

Mw. A. Vos
Mw. D. Bouten
Mw. R de Roo

Mw. P. Schulte
Mw. W. Buist
Mw. S. Zuidema
Mw. M. de Geus
Mw. C. Duinkerken
Mw. B. Pathuis
Mw. S. de Groot
Mw. A. Westerveen
Dhr. M. Meijer

VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG
In onze school is de mogelijkheid voor naschoolse opvang.
Ook de voorschool vanaf 2 ½ jaar is in de Viersprong gehuisvest.
Beide activiteiten worden aangeboden door De Wiebelboot.
info@wiebelboot.nl
Telefoon +31 0638549001
Web-site www.wiebelboot.nl

INFORMATIE
Heeft u vragen inzake schoolzaken, dan kunt u na schooltijd komen en niet voor of onder
schooltijd. Dit is voor het personeel namelijk erg lastig, omdat de kinderen dan ook de aandacht
vragen.
Vaak geeft dit misverstanden, omdat de leerkracht u dan niet rustig te woord kan staan.
De laatste maandag van de maand is er een spreekuur van 14.30 tot 15.30 uur. Graag even
doorgeven aan de juf of meester als u van plan bent te komen.

OUD PAPIER
Elke derde dinsdag van de maand staat er van 9 uur tot de volgende ochtend een container bij
school voor oud papier.
Zou u zo vriendelijk willen zijn hier alleen papier in te doen? Dus beslist geen vodden, ijzer of
glas.
Let op: in de vakantieperiode kan het schema afwijken.

BOEKENUITLEEN
Ook dit jaar zullen de leerlingen van groep 1 en 2 weer in de gelegenheid worden gesteld om
iedere week via school een bibliotheekboek te lenen.
De kinderen leveren op een afgesproken tijdstip hun geleende boek in. Enkele ouders helpen dan
een nieuw boek uit te zoeken. Dit krijgen ze dan voor hoogstens twee weken mee naar huis.
Natuurlijk vinden zij het prachtig , om ook eens voorgelezen te worden door ouders, opa’s, oma’s
en anderen. Op deze manier hopen we het leesplezier van de kinderen te bevorderen.

ZIEKTE
Neemt u even contact op met de school als uw kind ziek is, liefst voor 8.00 bellen.
Tel.nr. 390 170
Ziekmelden kan ’s morgens ook per e-mail naar : ziekmelding@obs-viersprong.nl , of via de web
site van de Viersprong.
Wij weten dan dat uw kind niet komt en hoeven ons niet ongerust te maken of er onderweg iets
gebeurd is.

FRUIT
Leerlingen van groep 1 en 2 eten hun tussendoortje ongeveer om 10.30 uur. Wilt u dit in een
doosje of tasje meegeven?
Leerlingen van de andere groepen kunnen hun fruit en/of drinken 5 minuten voor de pauze in de
klas nemen.
In het kader van gezonde voeding hebben we besloten om op maandag, dinsdag en donderdag
fruit mee te laten nemen voor de kleine ochtend pauze.

VERNIELINGEN
Het komt nogal eens voor dat er ruiten worden ingegooid, hekwerk wordt vernield en
schoolmuren, deuren en ramen worden beklad.
Ook wordt het dak van de school als speelplaats gebruikt. Wij zouden u willen vragen erop toe te
zien dat uw kinderen geen vernielingen aanrichten aan de school en haar omgeving. We hebben de
afspraak dat de kinderen ‘s avonds na 19.00 uur niet meer op het schoolplein/voetbalveld mogen
spelen.

SCHOOLPLAN
Voor geïnteresseerde ouders ligt op school het school plan ter inzage.

SCHOOLFONDS
De gelden van het schoolfonds staan onder beheer van de ouderraad.
De schoolfondsbijdrage is
€ 30,00 per jaar.
Bijdrage schoolreis is
€ 48,00 per jaar.
Totaal
€ 78,00 per jaar.
Dit geld wordt elke maand via automatische incasso geïnd.
Hiervoor dient u een machtigingsformulier te ondertekenen.
Raborekening van de school: 33.23.56.515
De gelden worden o.a. besteed voor: (meerdaagse) schoolreis ,Sinterklaas.
Wij willen u erop wijzen dat wij de bijdragen alleen op bovengenoemde wijze via de bank willen
ontvangen.
Ook wijzen we u er op dat deze bijdrage vrijwillig is. Echter zonder de bijdrage kunnen we
bepaalde activiteiten niet uitvoeren.

OP DE FIETS NAAR DE SCHOOL
Het komt regelmatig voor dat kinderen de fiets meenemen naar school.
Het gebeurt ook, dat er iets aan deze fiets wordt beschadigd.
Ondanks het feit, dat er iedere pauze een pleinwacht is, is het niet mogelijk dit te voorkomen.
Verder is er weinig ruimte om de fietsen te stallen.

WIJ RADEN U DAN OOK STERK AF UW KIND EEN FIETS MEE NAAR SCHOOL TE GEVEN,
ALS DIT NIET NOODZAKELIJK IS.
Tevens willen wij u vragen om uw kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te
brengen en/of te halen. Mocht u toch met de auto komen, dan vragen wij u om de oversteek vrij
te houden en de auto in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te parkeren. S.v.p. niet voor de
oprit van de bewoners in de straat.

VERJAARDAGEN
Houdt u bij een traktatie van uw kind de traktatie zo gezond mogelijk.
De traktatie voor de leerkrachten graag hetzelfde als voor de kinderen.
Als u de leerkrachten trakteert op koeken, dan graag apart verpakte koeken.

VERTROUWENSPERSONEN / KLACHTENREGELING
Indien ouders/kinderen en personeel klachten hebben, die ze niet in overleg op school hebben
kunnen oplossen, dan kunnen ze terecht bij twee externe vertrouwenspersonen. Deze klachten
moeten betrekking hebben op ongewenst gedrag, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, geweld
en agressie, of op onderwijs- c.q. schoolinhoudelijke zaken.
De vertrouwenspersonen zijn :
-Mirjam Meinders
-Herman Zoetelief
Stichting Welzijnsgroep Sedna
Parallelweg 36
7822 GM Emmen
Tel: 0591-680850
Landelijke Klachtencommissie:
Postbus 162
3440 AD Woerden
Tel: 0348-405245
Website: www.lgc-lkc.nl
De contactpersoon voor school is juf Yvonne Lunenborg.

POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT
De leerkrachten op de Viersprong handelen volgens de Positive Behaviour Support ( PBS) regels.
Daar hoort bij dat we regelmatig lessen in goed gedrag geven.
Deze lessen worden volgens een vast patroon uitgevoerd.
We hebben 4 kernwaardes : Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid. Met als overkoepelde
waarde : “Plezier”.

Obs de Viersprong
Onderwijs op maat
Plezier
Respect
Veiligheid
Verantwoordelijkheid

BAS cellen Obs “de Viersprong”
De gekleurde cellen zijn geïmplementeerd

Structuur

Interactie

Zelfstandige
leerhouding

Instructie en
feedback

Samenwerken Planningssysteem
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Zelfstandig
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n
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jaarplan

Weekplanning

Attributie
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g
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school, klas
plein

Tijdsbewustzij Effectieve
n en
instructie en
taakplanning
methoden

Basiscommunicati Afspraken,
e en schriftelijk regels en
correctie
routines

Effectieve
leertijd

Groepsvormin Leerlingadministrat
g
ie

HET SCHOOLPLEIN
Wij willen graag :
het schoolplein netjes houden
dat het schoolplein een veilige speelgelegenheid voor
alle kinderen is.
dat het naar binnen en buiten gaan vlot verloopt.
Daarom hebben wij de volgende afspraken gemaakt:
gooi geen rommel op het plein
laat de beplanting met rust
alleen voetballen op het grasveld
blijf op het schoolplein in de pauze
Voor aanvang van de school:
5 minuten voor aanvang van de lessen is er gelegenheid om naar de w.c. te gaan
als de bel gaat, gaan de leerlingen rustig in de rij staan, en wachten tot de juf of meester
komt om samen met hen naar binnen te gaan
niet tekenen en schrijven op de muren
PLEINWACHT
Een kwartier voor aanvang van de school gaat het hek
open, vanaf dat moment houdt minimaal één van de leerkrachten
toezicht op het plein. Ook in de pauze is er toezicht
op het plein.

OBS de Viersprong:

