
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1 

 

Na een mooi carnavalsfeest, een heerlijke 

vakantie en de 10-minutengesprekken, vinden er nu in alle groepen 

observaties plaats.      

 

 

 
Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over wat er zich in de afgelopen periode op school 
heeft afgespeeld en wat er in de komende periode gepland staat.     
 
Veel leesplezier!       
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Het is altijd weer genieten als leerlingen vertellen over hun talenten en 

ontwikkelingen! 

 



 

  

Wij houden het zand buiten de deur! 

      

Een zandvrije school is mogelijk. We doen er erg veel voor. Volgende week is er overleg met de 

gemeente over het buitenterrein aan de voorkant. Aan de leerlingen ligt het niet!                              

Ontruimingsoefening een groot succes!  

 



 

  

 

Onderweg naar de verzamelplaats! 

 

Binnen drie minuten en enkele seconden stonden alle groepen inclusief de peuters op de afgesproken 

plek. Hulde aan de BHV-ers!   

 

 

 



 

  

Prachtig nieuw ingerichte speel- en ontdekhoeken   

 

Voor de groepen 1-2 zijn nieuwe speel- en ontdekhoeken gerealiseerd. Dit in de vorm van huisjes.                           

De leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast! De leerkrachten hebben overzicht, omdat de huisjes voor 

de groepen zijn geplaatst. De leerlingen moeten natuurlijk nog wel wennen aan het feit dat er meer 

leerlingen op de gang werken en dat we met een liniaalstem (aangepast stemvolume) praten op de gang.       

Het speelterrein achter de school (groepen 1 t/m 4) gaat van 1 mei t/m 

6 mei opnieuw worden ingericht (reminder)

 
 

De afwatering zal worden aangepakt en het speelterrein zal worden uitgebreid. Het is de bedoeling dat er 

geen modderpoelen meer zijn na heftige regenbuien en dat de leerlingen meer ruimte hebben om te 

rennen, fietsen en veiliger gebruik te kunnen maken van de speeltoestellen. De OR heeft aangegeven dat 

er budget is voor het aanschaffen van een speeltoestel dat dan ook direct geplaatst kan worden. Dit 

wordt meteen meegenomen in het plan.   



 

  

Observaties en ontwikkelgesprekken 
Ik loop geregeld binnen in de verschillende groepen en een paar keer per jaar, observeer ik een hele les. 

Hierna ga ik in gesprek met de leerkracht over de les die ik heb gezien, ambities, ontwikkelingen en 

welbevinden. Ik zie over het algemeen mooie ontwikkelingen in de verschillende groepen. Fijn ook dat het 

nieuwe meubilair goed bevalt en een positieve uitwerking heeft op het onderwijs.  

Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en teamleden 
Vorige week is de tevredenheidsvragenlijst uitgezet, waarbij u kunt aangeven hoe tevreden u bent over 

de school. Om een zo’n goed en representatief beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk 

ouders de vragenlijst invullen. Heeft u de lijst nog niet ingevuld, zou u dat dan alsnog willen doen?! 

Bij voorbaat dank! 

   

 

Tot volgende week en een heel fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jeroen van Erp  

Directeur Den Omgang                                   Directeur ‘t Schrijverke  

Bossestraat 8B 5374 HT Schaijk                     Wasenbergstraat 12 5373 CH Herpen  

T:0486-461283 I M:0627245724                    T: 0486-411828 I M:0627245724 

E: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl     E: dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl 
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