
 

￼Start schooljaar 
Inmiddels is het schooljaar bijna een week onderweg. De kinderen 

beginnen alweer aardig te wennen aan het ritme. We kunnen zeggen dat 

we met elkaar goed gestart zijn en hopen er samen een heel mooi en 

leerzaam schooljaar van te maken!  

  
Nieuwsbrief en kalender 
Elke eerste donderdag (met uitzondering van de vakanties, dan is het een 

week later) zullen wij u een nieuwsbrief sturen. Hierin zullen we u op de 

hoogte houden over verschillende onderwerpen. Van wat er geweest is, 

als ook van wat er nog komen gaat. 
Afgelopen maandag hebben alle oudste kinderen een informatiekaart met 

de belangrijkste data en informatie van de school meegekregen. In 

SchoolsUnited en op de website bij ‘kalender’ vindt u de meest recente 

kalender van de school.  
Houd zowel de kalender, als de nieuwsbrief goed in de gaten om op de 

hoogte te blijven. 

  
SchoolsUnited 
Zou u willen controleren of uw gegevens in SchoolsUnited nog juist zijn? 

Deze gegevens worden niet automatisch door de school bijgewerkt. U 

kunt deze gegevens zelf bijwerken. Bij vragen loop gerust na schooltijd 

even bij de leerkracht van uw kind(eren) naar binnen. 

  
Corona 
Helaas is het Covid-19 virus nog steeds een virus wat in alle hevigheid kan 

terugkeren. Hygiëne is van groot belang om het virus zo min mogelijk kans 

te geven. We volgen op de scholen ook de adviezen tegen de verspreiding 

van corona.  

  
Vervanging bij ziekte 
Wanneer er een leerkracht ziek is, proberen we dit met elkaar zo goed 

mogelijk (intern) op te vangen door het inschakelen van inval. Echter is 

het steeds moeilijker om beschikbare invalkrachten te vinden. 
Wanneer het niet lukt om een klas op te vangen, kan het zijn dat de klas 

verdeeld wordt over de andere groepen of in uiterste nood thuis moet 

blijven. We begrijpen dat dit grote impact heeft op het gezin, maar we 

vragen u dit gezamenlijk met ons op te lossen.  
Onderwijsstichting Arcade is continu op zoek naar nieuw personeel. 

Wellicht bent u of kent u iemand die graag in het onderwijs aan de slag 

wil, schroom dan niet om contact met de directie op te nemen. 

In de agenda 
  

12 september 
Thema ouderavond 
 
30 september 
Groep 1 en 2 om 12 uur 
vrij ivm studiemiddag 
kleuterjuffen 
 
28 september 
Start kinderpostzegels 
 
29 september 
Kijkavond 
 
5 oktober 
Start kinderboekenweek 
 
6 oktober  
Nieuwsbrief nr 2 
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Nicole Renkema, ik ben 
22 jaar en woon in Dalen. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd aan de 
PABO in Emmen en heb daarnaast al een paar maand gewerkt in 
groep 3 op OBS de Buitenvree. Aankomend schooljaar zal ik op 
maandag, donderdag en vrijdag in groep 3/4 aan het werk gaan naast 
Dorothé waar ik erg veel zin in heb. Naast deze 3 dagen werken, ga 
ik ook nog de studie Orthopedagogiek volgen. In mijn vrije tijd vind ik 
het leuk om ontspanning te zoeken in verschillende sporten: 
volleybal, padel en in de sportschool. Daarnaast vind ik gezellig om 
samen te zijn met mijn vrienden, vriendinnen en familie om 
bijvoorbeeld gezelschapsspellen te spelen. Ik kijk er naar uit om aan 
deze nieuwe uitdaging te beginnen. Als jullie vragen hebben, ben ik 
te bereiken via nrenkema@sg-owsa.nl of natuurlijk op school.   
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Krentenbaard  
 
In groep1 en 2 zijn er leerlingen met krentenbaard.  
Kinderen met krentenbaard mogen wel naar school. Hygiène is wel 
erg belangrijk; niet aan de plekjes krabben en veel handen wassen! 
Op de site van de RIVM kunt u lezen wat krentenbaard precies is en 
hoe te handelen. 
  
 

 
 
 
 
Hoofdluis 
 
Bij de kleuters en in groep 5/6 is hoofdluis geconstateerd. Wij 
vragen u uw kinderen goed te controleren.  Informatie over hoe te 
handelen bij hoofdluis kunt u vinden op de site van de GGD.   Wilt  u 
de leerkracht van uw kind(eren) inlichten als u bij uw kind hoofdluis 
of neten vindt?



 

Gymlessen 
 
Maandag starten de gymlessen. Voor de leerlingen van groep 3 is dit de eerste keer dat ze 
met de bus naar de sporthal gaan. Toch best spannend! Geeft u de kinderen  een 
handdoek mee? Na de les moet er gedouched worden. En natuurlijk gymschoenen en 
sportkleding. Mag een leerling niet gymmen of douchen dan graag een berichtje naar de 
leerkracht. Dit geldt natuurlijk voor alle leerlingen. De gymjuf heeft aangegeven dat er 
vanaf nu weer binnen gesport wordt. 
Vanaf februari 2023 is een uur extra bewegingsonderwijs verplicht. Hoe we dit gaan 
invullen hoort u te zijner tijd. 
 

Foutje 
 
Op de informatiekaart die alle leerlingen afgelopen maandag hebben gekregen staan 2 
foutjes.  
De kerstviering/diner is op donderdagavond 22 december (niet op 21 december) 
De meivakantie is t/m 7 mei ( niet 8 mei) 
Het mailadres van juf Femke is ftemmink@sg-owsa.nl (niet fmulder@sg-owsa.nl) 
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