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Van de directie
U ontvangt deze Per Omgaande een dagje eerder dan gebruikelijk omdat ik
morgen (vrijdag) naar een bijeenkomst in Almere ben. Deze bijeenkomst gaat
over het ontwikkelen van een ‘dashboard’ voor leerkrachten, waarmee zij de
ontwikkeling van de leerlingen beter en sneller in kaart hebben en daar
vervolgens ‘actie op maat’ op kunnen zetten. We zijn daar met een groep
scholen al een tijdje mee bezig, en het zal ook nog wel even duren voordat het
allemaal operationeel is.
Informatieavond
Bij deze wijs ik u op de informatieavond die aanstaande dinsdag 27
september plaats vindt. We beginnen om 19:30 met algemene informatie over
de school. Een deel hiervan bestaat uit uitleg over het nieuwe programma voor
wereldoriëntatie (IPC): waarom hebben we dit gekozen, hoe werkt het en wat
betekent dit voor u en uw kind? Na de pauze bent u welkom in de groep waar u
een kind in heeft zitten. Ook ouders waarvan het kind al is aangemeld (maar nog
niet op school is gestart) zijn van harte welkom. De avond zal rond 21:15
worden afgesloten.
Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld, we willen u graag betrekken bij het
leerproces van uw kind! Voor deze informatieavond hoeft u zich niet aan te
melden.
Kinderboekenweek 2016
Dinsdag 4 oktober start voor ons de Kinderboekenweek. We openen op de
speelplaats met een lied: “Voor altijd jong” van Kinderen voor Kinderen.
De kinderen mogen op dan verkleed als opa of oma naar school komen. Hippe
opa’s en oma’s zijn welkom, het thema is immers “Voor altijd jong”. Met een
hoedje, knot, kaal of met hip geverfde haren. Op gympen, wandelschoenen of
met een rollator. Een ding hebben alle opa’s en oma's gemeen- ze hebben
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allemaal een leesbril op hun neus. (Laat de kinderen een bril knutselen of een
bril meenemen)
Op 6 oktober komt de verhalenvertelster Mieke Aalderink op school. Om 9.30 uur
voor de onderbouw en 10.30 uur voor de bovenbouw in het theater/gymzaal.
Als afsluiting van de kinderboekenweek speelt groep 8 op vrijdag 14 oktober nog
een toneelstukje voor alle kinderen over (natuurlijk) opa’s en oma’s.
Van de Medezeggenschapsraad
Gezocht: ‘Enthousiaste en betrokken ouders!!’
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) van onze school komt er een plek vrij
voor een enthousiaste, meedenkende ouder! De MR heeft 6 leden, 3
personeelsleden en 3 ouders. De MR vergadert ongeveer 7 avonden per jaar
waarbij er allerlei interessante onderwerpen de revue passeren waar je als ouder
over mag meedenken en meebeslissen. Jeroen is als directeur ook bij deze
vergaderingen aanwezig. Er wordt o.a. gesproken over de indeling van de
klassen, de organisatie van school, de manier waarop wordt lesgegeven, de
schoolbegroting en beleidsmatige zaken. Ook vindt er overleg plaats met de
ouderraad van school en nemen wij deel aan de leerlingenraad. Wanneer je
graag wilt meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid en de
organisatie van Den Omgang nodigen we je van harte uit je kandidaat te stellen
als MR-lid. Je meldt je aan door een email te sturen, voor eind september, aan
mr.denomgang@optimusonderwijs.nl . Wil je meer informatie dan kun je mailen
naar het genoemde email adres of bellen naar Ellen van Son, nummer 0654
780250. Ook op de website www.bsdenomgang.nl onder het kopje
Medezeggenschap vind je meer informatie.
Verkeer
Verkeersouder
Onze school heeft het Brabantse Veiligheids Label voor verkeer. Om dit te
behouden, moeten we voor onze school minstens 2 verkeersouders hebben.
Dus…………zijn we op zoek naar 1 of 2 ouders die zich actief willen inzetten voor
een (verkeers)veilige schoolomgeving en acties mee willen organiseren. Samen
met 2 leerkrachten hebben we enkele vergaderingen per jaar. Ook moeten we
één keer per jaar naar het gemeentehuis in Zeeland voor een vergadering met
alle scholen uit Landerd. Bij het organiseren van acties bedoelen we deelnemen
aan het Dodehoekproject, een oversteekproject voor kleuters, verkeersexamen
voor groep 7, Streetwise voor de hele school, overstap van groep 8 naar
Voortgezet Onderwijs.
Wie helpt ons hierbij?
Je kunt je opgeven bij juf Marja of juf Sanne.

Zoen en Zoef bord
De gemeente Landerd heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp van
een ‘Zoen en Zoef’ bord. De “Zoen- en Zoefzone” is bedoeld voor ouders /
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verzorgers die hun kind of kinderen direct in of uit de auto willen laten stappen
bij school. Om vervolgens meteen door te kunnen rijden naar hun volgende
bestemming. Zorg voor doorstroming zodat meer ouders / verzorgers gebruik
kunnen maken van deze strook.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 zijn druk bezig geweest met het ontwerpen
van een mooi bord. Het winnende ontwerp van Den Omgang wordt ingestuurd, in
week 39 (volgende week) wordt bekend gemaakt welk bord het winnende bord
van Landerd is geworden. Dat bord wordt op 2 november onthuld.
Informatie schoolreisjes 2016
Binnenkort (op 11 en 13 oktober) staan de jaarlijkse schoolreisjes weer gepland.
Hieronder leest u de bestemming en bijzonderheden per groep.
GROEP 1/2 OKIDO-OSS
Datum:

donderdag 13 oktober 2016

Programma:
08.30 uur Kinderen op school
09.00 uur Vertrek naar Oss per bus
09.30 uur Aankomst
13.30 uur Vertrek naar school
14.00 uur Aankomst op school
Voor info:
Adres:
Telefoon:

www.okidospeelparadijs.nl
Okido
Obrechtstraat 1
Oss
0412-488748

Belangrijk om te weten:
 Kinderen, leerkrachten en groepsouders krijgen onbeperkt ranja.
 Kinderen krijgen daar frietjes + snack (glutenvrij is mogelijk – wel
doorgeven).
 Kinderen mogen geen zakgeld meenemen.
 Gemakkelijke kleding.
 Begeleiders zorgen zelf voor hun lunchpakket.
GROEP 3/4 OUWEHANDS DIERENPARK RHENEN
Datum:

donderdag 13 oktober 2016

Programma:
08.30 uur Aanwezig zijn op school
09.00 uur Vertrek richting Rhenen per bus
10.00 uur Aankomst
15.00 uur Vertrek naar Schaijk
±16.00 uur Aankomst op school
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Voor info:
Adres:
Telefoon:

www.ouwehand.nl
Ouwehands Dierenpark
Grebbeweg 111
3911 AV Rhenen
0317-650200

Belangrijk om te weten:
 Kinderen en begeleiders dienen zelf voor een lunchpakket en voldoende
drinken te zorgen.
 Kinderen krijgen een ijsje.
 Incl. speurtocht en zeeleeuwenshow.
 Kinderen mogen geen zakgeld meenemen.
 Gemakkelijke kleding / handdoek / event. extra set kleding.

GROEP 5 / 6 OUWEHANDS DIERENPARK RHENEN
Datum

:

dinsdag 11 oktober 2016

Programma:
08.30 uur Aanwezig zijn op school
09.00 uur Vertrek richting Rhenen per bus
10.00 uur Aankomst
16.00 uur Vertrek naar Schaijk
±17.00 uur
Aankomst op school
Voor info: www.ouwehand.nl
Adres:
Ouwehands Dierenpark
Grebbeweg 111
3911 AV Rhenen
Telefoon: 0317-650200
Belangrijk om te weten:
 Kinderen en begeleiders dienen zelf voor een lunchpakket en
voldoende drinken te zorgen.
 Kinderen krijgen een ijsje.
 Incl. speurtocht en zeeleeuwenshow.
 Kinderen mogen geen zakgeld meenemen.
 Gemakkelijke kleding / handdoek / event. extra set kleding.
GROEP 7/8 DUINRELL - WASSENAAR
Datum:

dinsdag 11 oktober 2016

Programma:
08.30 uur
Aanwezig zijn op school
08.30 uur
Vertrek richting Wassenaar per bus
10.00 uur
Aankomst
16.00 uur
Vertrek naar Schaijk
±17.30 – 18.00 uur
Aankomst op school
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Voor info:
Adres:
Telefoon:

www.duinrell.nl
Duinrell
Duinrell 1
2242 JP Wassenaar
070-5155255

Belangrijk om te weten:
 Kinderen en begeleiders dienen zelf voor een lunchpakket en voldoende
drinken te zorgen.
 Kinderen mogen Euro 5,- zakgeld meenemen.
 Zwemkleding incl. handdoek meenemen voor Tikibad.
Agenda voor week 39 en week 40
Ma
Di
Woe
Do
Vrij

26-09
27-09
28-09
29-09
30-09

Ma
Di
Woe
Do
Vrij

03-10
04-10
05-10
06-10
07-10

MR vergadering, aanvang 19:30
Informatieavond, aanvang 19:30 – verwachte eindtijd 21:15
Leerlingenraad, aanvang 13:00
Groep 1 t/m 5 vrij

Opening Kinderboekenweek – kinderen verkleed naar school
Studiedag team, alle kinderen vrij
Verhalenvertelster, 9:30 onderbouw – 10:30 bovenbouw

Jarig in week 39 en week 40
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

26-09
27-09
28-09
29-09
30-09
01-10
02-10

Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

03-10
04-10
05-10
06-10
07-10
08-10
09-10

Tim Coenen
Otte Hartjes
Sies Bouten

Enlil Saliba

Sjoerd de Bekker

Myatt van Loon

Lena Pasterska
Timo Vissers
Juf Yvonne van Bergen

Saar Waldenmaier
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