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donderdag 27
september 2018

Obs Usquert
Burg. Geerlingstraat 2
9988 SC Usquert
Tel: 0595-423690
email: obsusquert@lauwerseneems.nl
www.obsusquert.nl

Agenda
Maandag 1 oktober: 19.30 uur Zakelijke ouderavond ouderraad en medezeggenschapsraad.
Maandag 1 oktober: (aansluitend aan de zakelijke ouderavond) Informatieavond groepen 1/2,
3/4, 5/6 en 7/8.
Woensdag 3 oktober: 08.30 uur Opening Kinderboekenweek op het plein.
Let op!! Maandag 8 oktober: Studiedag van het team,

alle leerlingen zijn vrij

Kinderboekenweek 2018
Het grootste kinderboekenfeest van Nederland staat voor de deur: de
Kinderboekweek! Van 3 t/m 14 oktober is het op school, in de bibliotheek en in de
(kinder)boekenwinkel één groot boekenfestijn. Het thema van dit jaar is
Vriendschap: kom erbij! Vriendschap is een mooi én leuk onderwerp om in de klas
mee te werken. Samen dansen, feest vieren, meedoen aan een wedstrijd: met je
vriendjes beleef je avonturen en ontstaan mooie verhalen.
Voor iedere groep en elk leesniveau op de basisschool is er wel een goed boek te
vinden over vriendschap. Leuk om samen met je kind te lezen!
We zullen, als het weer het toelaat, de kinderboekenweek op woensdagochtend 3
oktober samen op het plein openen om 08.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Tevredenheidsonderzoeken
In november krijgt u een uitnodiging om mee te werken aan een
tevredenheidsonderzoek. Ook de leerlingen en het personeel worden uitgenodigd
deel te nemen.
De resultaten van deze tevredenheidsonderzoeken gebruiken we als input voor
nieuw beleid, geven aanleiding tot verbeterplannen en helpen ons als school om
onze kwaliteit te verhogen! Uw mening wordt bijzonder gewaardeerd!!

Kinderpostzegelactie groep 7/8
Afgelopen woensdag is de Kinderpostzegelactie gestart.
Alle kinderen van groep 7/8 hebben woensdag hun missiemap gekregen. De
kinderen mogen vanaf woensdag 26 september tot en met 3 oktober langs de
deuren gaan. De paarse bestelformulieren moeten uiterlijk 4 oktober ingeleverd
zijn bij juf Mariska of juf Anne-Wil.
Wij wensen de kinderen heel veel succes en natuurlijk heel veel plezier bij het
lopen van deze actie!
Voor kinderen, door kinderen
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk
jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen.
Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen. En
dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is
uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn.
Een goed thuis
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar diverse goede doelen die
aansluiten bij het thema ‘Een goed thuis voor ieder kind’. Wij steunen
bijvoorbeeld Suzy, een van onze kindambassadeurs. Zij kon moeilijk meekomen in
de klas, maar er was thuis geen geld beschikbaar om haar te ondersteunen. Nu
krijgt Suzy een gelijke kans. Bekijk ook de verhalen van Frezgi & Johannes, Peggy
en Khadji om te zien wat wij voor hen hebben betekend.
https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie/

De Fabeltjeskrant op Kinderpostzegels
Dit jaar staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de zegels! Ter
gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van deze iconische televisieserie hebben
wij een ereplekje voor Meneer de Uil, Bor de Wolf en Juffrouw Ooievaar op de
Kinderpostzegels dit jaar.

Nieuw telefoonnummer, mailadres, andere oppas?
Mocht u nieuwe contactgegevens hebben, is het handig deze door te spelen naar
school.
Graag via de mail naar: obsusquert@lauwerseneems.nl

Hallo allemaal!
Mijn naam is Wieke Hofman en ik ben 21 jaar oud. Ik volg de
opleiding onderwijsassistent op het Alfa College en ik zit nu in het 2 e
studiejaar. Mijn stage zal ik hier op deze school gaan doen. Ik loop op
de woensdag en donderdag stage in groep 3/4, tot aan de
zomervakantie, en dat doe ik nu al met veel plezier!
Ik heb er zin in om hier aan de slag te gaan en ik hoop hier een enorm leuke en
leerzame tijd te beleven!

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon,
tablet spelen daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met
uw kind- een goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij
maandelijks een artikel. Deze keer over…..
Gaming is leuk, maar…………
Veel kinderen zijn dol op spelletjes spelen op de iPad, laptop of
(game) pc.
Niks mis mee, maar……
Het is belangrijk dat u als ouder uw kind helpt bij het maken van
keuzes en
zo af en toe eens meekijkt / meespeelt. Gelukkig wordt u daarbij geholpen
door de kijkwijzer PEGI. PEGI maakt gebruik van symbolen die aangeven waarom
een game een bepaald leeftijdsadvies gekregen heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn
vanwege geweld of seks of omdat er angstaanjagende beelden in de game zitten.
PEGI kent acht verschillende van deze symbolen. Ze staan op de achterkant van
een gameverpakking.

Eind van dit jaar komt daar een symbool bij:
Dit nieuwe pictogram heeft de bedoeling om ouders te informeren over de
aanwezigheid van zgn. in-game aankopen die met echt geld aangeschaft worden.
M.a.w. tijdens het spelen wordt gevraagd aankopen te doen om verder te kunnen
met het spel. De schatkistjes, ook wel “loot boxes” genoemd bevatten allerlei
dingen om sneller vooruit te komen in het spel. Van tevoren weet de speler niet
wat erin zal zitten, maar het geld is dan al uit gegeven…….
Gelukkig vinden we dit nog niet in spellen voor onze jonge kinderen, maar dat lijkt
slechts een kwestie van tijd.
Daarom: https://pegi.info/nl ( kopje: advies) voor:
 Tips voor ouders
 Hulp bij ouderlijk toezicht
Speel de spellen samen met uw kinderen. Dat is de
beste manier om er meer over te weten te komen.
Houd toezicht op de kinderen wanneer ze spelen en
praat met hen over de spellen die ze spelen. Leg uit
waarom sommige spellen mogelijk niet geschikt zijn.
PEGI: Pan European Game Information ( www.kijkwijzer.nl)
Redactie ICT werkgroep L&E

Ouderhulp
Samen zijn we sterker, samen maken we ons onderwijs!
Samen kunnen we er voor zorgen dat onze leerlingen, uw kinderen,
een betekenisvolle en ook leuke lerende tijd bij ons op school doorbrengen.
Met uw hulp wordt de kwaliteit van onze school vergroot!
Hierbij de vraag ons te helpen en het formulier, dat vandaag met de oudste
leerlingen is meegegeven, in te vullen en in te leveren bij de groepsleerkracht van
uw kind.
Bij voorbaat dank!

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben die ons onderwijs kunnen versterken, dan
bent u van harte welkom!
Het team

