Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk
Postbus 111
5374 ZJ Schaijk
e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl
tel: 0486-461283

Per Omgaande
9-9-2016

schooljaar 2016 – 2017
nummer 01

Inhoud
Van de directie
Nieuws van de Ouderraad
Uitzending eindmusical op Landerd t.v.
Sjors Sportief
Actie ‘Red de Oerang Oetang’
Informatie van buiten de school
Hou jij van koken? Doe dan mee met Keukenbazen!
De nationale sportweek 2016 komt eraan!
Voorlezen in de bibliotheek
Jarig in week 37 en week 38

1
2
2
2
3
3
3
4
4
5

Van de directie
Start schooljaar 2016 - 2017
Hierbij ontvangt u de eerste Per Omgaande
van dit schooljaar. We zijn het jaar in elk
geval zonnig begonnen, de leerkrachten
wilden het vakantiegevoel graag zo lang
mogelijk vasthouden en hadden hun tentjes
opgeslagen op het schoolplein. De kinderen
hebben ze gelukkig op tijd uit hun tent
kunnen krijgen, zodat het schooljaar toch
om 8:30 van start kon gaan.
We zijn dit schooljaar bijna compleet begonnen. Juf Elke heeft nog een paar
weken ouderschapsverlof, we verwachten haar terug op woensdag 28
september. Tot dan zal haar taak worden ingevuld door meneer Jan Kroezen.
IPC
Deze eerste week stond vooral in het teken van het opstarten van het schooljaar.
De eerste dag stond vooral in het teken van het (opnieuw) kennis maken met
elkaar op de SEO (sociaal-emotionele) dag. Vanaf komende week gaan we
starten met IPC (international primary curriculum), onze nieuwe thematische
manier van werken met wereldorientatie (vanaf groep 3). Groep 3 en 4 beginnen
met het thema ‘vakantie’, groep 5 en 6 met het thema ‘zij maakten het verschil’
(over mensen die de wereld hebben veranderd) en groep 7 en 8 met het thema
‘Zo zien zij de wereld’ (over kunst en kunstenaars). We hebben op de benedenen bovenverdieping een werklokaal ingericht zodat de kinderen extra ruimte
hebben om aan IPC te kunnen werken (knutselen, groepsopdrachten maken).
WEES MILIEU BEWUST!!!
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Tijdens de informatieavond van dinsdag 27 september zullen we u vertellen over
hoe we met IPC werken.
Nieuws van de Ouderraad
Met ingang van dit schooljaar, ontvangt u de factuur van de Vrijwillige
Ouderbijdrage per mail in plaats van per post. Per kind bedraagt de Vrijwillige
Ouderbijdrage EUR 25,00. Heeft u 2 kinderen op Basisschool Den Omgang, dan
betaalt u dus EUR 50,00 etc.
De Vrijwillige Ouderbijdrage wordt gebruikt voor:
 schoolreisjes (entree en busvervoer)
 Sinterklaas
 Kerstmis
 Carnaval
 Uit je Kunstdag
 Sport- en speldag
 Door ouders gedeclareerde reiskosten van de schoolexcursies
Wij verzoeken u vriendelijk om de Vrijwillige Ouderbijdrage voor 1 oktober 2016
over te maken op rekeningnummer NL80 RABO 0146 322 630 t.n.v. Stichting
Ouderbijdrage, Basisschool Den Omgang te Schaijk.
Graag onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren).
Niet tijdige betaling kan gevolgen hebben voor deelname aan de schoolreisjes.
Bij voorbaat dank!
Ouderraad Den Omgang
Uitzending eindmusical op Landerd t.v.
Landerd TV heeft van alle opvoeringen van de groep 8 musicals in Landerd een
samenvatting gemaakt van ongeveer een kwartier. Voor de kinderen, de ouders
en de grootouders is dit een mooie gelegenheid om nog eens terug te kijken en
te zien hoeveel werk en creativiteit de leerlingen en de leerkrachten in deze
musicals gestopt hebben.
De uitzending van Landerd in Beeld is te zien van zondag 11 september t/m
vrijdag 16 september om 12.00, 18.00, 20.00 en 22.00 uur.
Nadien zijn de uitzendingen nog te zien op www.landerd-tv.nl, onderdeel
uitzending gemist.
Landerd TV zendt uit op Ziggo kanaal 44 digitaal en analoog op
kanaal 22+/frequentie 480.000.
Sjors Sportief
Een dezer dagen krijgen de kinderen de boekjes van Sjors Sportief en Sjors
Creatief weer mee naar huis. De voorkant van het boekje is ontworpen door Pip
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van Casteren uit (inmiddels) groep 6-8! Binnenkort is de prijsuitreiking, Pip mag
met haar hele klas gaan zwemmen in het Golfbad in Oss. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u de informatieflyer ‘Gezinspraatje Sjors Sportief Sjors
Creatief’.

Actie ‘Red de Oerang Oetang’
SAVE ME!
De mensapen worden met uitsterven bedreigd !
Daarom wil ik Sophie Bevers de mensapen
helpen. Om geld in te zamelen en dan deze lieve
dieren te helpen! De mensapen vallen onder :
oostelijke gorilla,westelijke gorilla, chimpansee,
de orang-oetan en de bonobo. Hoe deze dieren
uitsterven komt door dat er actief op deze dieren
gejaagd word en door dat hun leefgebied gekapt
of gehakt word! Bedankt voor u aandacht. Save
Me!
van Sophie & Anne uit groep 8

Informatie van buiten de school
Hou jij van koken? Doe dan mee met Keukenbazen!
Vind jij het leuk om te koken en kun je het ook best goed? Doe dan mee aan de
Keukenbazen Battle. Keukenbazen is een hele leuke én hele spannende
kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar, in Noordoost-Brabant. Maak een
team van 2, 3 of 4 vrienden en win!
Wat moet je doen?
De opdracht is simpel: Maak een driegangenmenu met lekkere en gezonde
producten uit je eigen buurt. Je kunt het zo eenvoudig of ingewikkeld maken als
je zelf wilt. Wat je kookt mogen jij en je teammaatjes helemaal zelf weten, als je
maar een voorgerecht, een hoofdgerecht en een toetje maakt.
Gezonde en lekkere ingrediënten kun je halen bij leveranciers in de buurt. Dat is
niet verplicht, maar wel extra leuk! Kijk op de website www.keukenbazen.nl bij
jouw gemeente wat je kunt kopen bij welke leverancier.
Chefkoks jureren
In jouw gemeente doen natuurlijk meer teams mee. In elke gemeente jureert
een echte chefkok alle ingezonden menu’s. Hij of zij kiest de winnaar in de
gemeente en coacht dat team tijdens de finale. Kijk hier welke kok de menu’s
beoordeelt in jullie gemeente: www.keukenbazen.nl/juryenkoks/jury/
Naar de finale
In elke gemeente gaat één team door naar de grote finale: de Mega Live
KookBattle. Dat is op zaterdag 15 oktober van 13.30 tot 21.00 uur in ‘sHertogenbosch. Daar koken de teams die in de verschillende gemeentes hebben
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gewonnen. Een topjury kiest het beste menu. Kijk hier wie de topjury is:
http://www.keukenbazen.nl/juryenkoks/
Dit kun je winnen!
Dit is echt cool: als jouw team wint mogen jullie een opname meemaken in de
tv-studio van 24Kitchen! (www.24kitchen.nl) Bovendien wint jouw team het
splinternieuwe Ons Mooie Voedselboek.
En de burgemeester van jullie gemeente mag zich een jaar lang
Smaakburgemeester van Nederland noemen.
Zo doe je mee
Alles over aanmelden en meedoen met Keukenbazen vind je op
www.keukenbazen.nl.
Doe mee! De organisatie van Keukenbazen kijkt uit naar jullie inschrijving.
Meer over Keukenbazen:
Like Keukenbazen op Facebook
Volg Keukenbazen op Twitter: @Keukenbazen
Ga naar www.keukenbazen.nl
De nationale sportweek 2016 komt eraan!
De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel sporten en
bewegen promoten.
De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is.
De Nationale Sportweek valt samen met het moment waarop veel verenigingen
en clubs hun deuren opnieuw open zetten; het sportseizoen gaat weer
beginnen!
Daarom vieren we tijdens de Sportweek in september in heel Nederland de start
van het nieuwe sportseizoen!
De dertiende Nationale Sportweek is met ingang van 2016 in september en vindt
plaats van 17 t/m 25 september.
Meer informatie over de Nationale Sportweek lees je op www.sport.nl/sportweek
en in de flyer die als bijlage bij de nieuwsbrief is gevoegd.
Met vriendelijke groet,
Buurtsportcoach Aemy Sevinga
Voorlezen in de bibliotheek
Voorlezen is leuk! Bovendien leren kinderen heel veel van voorlezen. Daarom
gaat de bibliotheek ook na de zomervakantie weer door met voorlezen op de
tweede woensdag van de maand voor peuters en kleuters.
We beginnen dus weer op woensdag 14 september van 15.00 tot 15.30 uur.
Kom je ook luisteren?
Agenda voor week 37 en week 38
In week 37 en 38 vinden de kennismakingsgesprekken plaats.
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19:30 vergadering Ouderraad

Jarig in week 37 en week 38
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Eline Manders
Swen Oomen
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Yara Adriaans

Rens Vissers

Luna v/d Broek

Nick Vogels
Lars Bergman
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