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Van de directie
OPTIMUSdag
Afgelopen woensdag was het OPTIMUS dag. Alle medewerkers van de 31 scholen
en het stafbureau uit Cuijk (in totaal ruim 500 mensen) waren hierbij
uitgenodigd om het 10 jarig bestaan van OPTIMUS te vieren. Ook werd op deze
dag het nieuwe Koersplan gepresenteerd: Wereldonderwijs!
Als ik zo door het Koersplan blader, zie ik dat we als school al best een aantal
zaken die hierin staan opgepakt hebben. De basis (opbrengsten) op orde,
aandacht voor persoonsvorming, ontwikkeling van vaardigheden, onderwijs
gericht op de toekomst… Allemaal zaken waar we mee bezig zijn en ons de
komende jaren mee bezig blijven houden. Het maken van het Koersplan was een
mooi traject, waar leerlingen, leerkrachten, ouders en andere stakeholders bij
betrokken zijn geweest. Zodra het Koersplan digitaal beschikbaar is, komt het
ook op onze website te staan.
Informatieavond
De informatieavond van 27 september werd redelijk goed bezocht. Het theater
zat vol, later bleek dat de opkomst per groep nogal verschilde. Wat we terug
kregen van de mensen die er waren, was dat (naast de bijzonderheden van de
groepen) de informatie over onder andere IPC en de nieuwe Google omgeving als
erg zinvol werd ervaren.
Vooral het gebruik van de Google omgeving en de Chromebooks is voor ouders
wennen, omdat kinderen nu ook thuis in kunnen loggen (alleen voor groep 5 t/m
groep 8). Ze kunnen nu bijvoorbeeld digitaal hun huiswerk maken en werken aan
hun opdrachten voor IPC. Het maken van opdrachten die via Basispoort lopen
(reken- en taalwerk) gaat niet omdat de computer hiervoor verbonden moet zijn
met het IP adres van school. Het inloggen thuis lukt nog niet bij iedereen. Hierbij
twee mogelijkheden:
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1. Inloggen in de Cool omgeving via deze link: www.cloudwisesso.appspot.com (deze omgeving is bekend bij uw kind)
2. Inloggen via de Google omgeving via deze link: www.google.nl
De leerlingen van deze groepen hebben allemaal een eigen e-mailadres (werkt
alleen intern, leerlingen kunnen niet naar ‘buiten’ mailen) waarmee ze in kunnen
loggen (met hun zelfgekozen wachtwoord).
We willen dit schooljaar een informatieavond houden over hoe wij ICT op dit
moment in de school gebruiken en hoe we dat in de toekomst willen gaan doen.
Ziek
Deze week waren er niet alleen veel kinderen ziek, ook een aantal leerkrachten
werd geveld met griepverschijnselen. Gelukkig hebben we in alle gevallen
vervanging kunnen krijgen. Hopelijk is iedereen komende week weer fit voor de
schoolreizen!
Hoofdluis
Op elke eerste maandag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op
hoofdluis/neten. Het zou fijn zijn als u op die dag uw kind een gemakkelijk
kapsel geeft: geen gel, ingevlochten haren, vlechten of klemmetjes. Een losse
staart is geen probleem. Dit om het controleren zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Als er bij uw kind hoofdluis of neten gevonden zijn wordt u nog
diezelfde dag gebeld door de verantwoordelijke leerkracht, zodat u met
behandelen kunt beginnen. Ook krijgen de kinderen van de betreffende groep
een briefje mee zodat u uw kind nog extra kunt controleren.
Na ongeveer 2 weken wordt de gehele klas opnieuw gecontroleerd dit wordt door
de klassenouders gedaan. Indien er dan nog steeds bij hetzelfde kind/ dezelfde
kinderen, hoofdluis wordt geconstateerd wordt u als ouder weer op de hoogte
gebracht. Na 2 weken vindt er nogmaals een controle plaats door de
klassenouders. Als er dan nog steeds hoofdluis wordt gevonden zijn wij
genoodzaakt de GGD in te lichten en die nemen dan contact met u op. Mocht uw
kind tussentijds hoofdluis oplopen dan gaan wij ervan uit dat u dit altijd op
school doorgeeft. De kinderen van de groep krijgen dan een briefje mee naar
huis. Ouders kunnen dan hun kind ook weer extra controleren.
Advies: controleer uw kind(eren) elke week even, als er dan iets is bent u er op
tijd bij om te behandelen. Op onze site staan praktische behandeltips en het
hoofdluisprotocol.
Niks voor jou…….. luizenmoeder? Zelfs koningin Maxima en Nikkie Plessen doen
het!
De eerste luizencontrole zit er weer op. Doordat er een aantal ouders gestopt zijn
komen wij handjes tekort. Wij kunnen dit niet alleen. Zonder nieuwe
aanmeldingen zijn wij genoodzaakt te stoppen met alle gevolgen van dien. Heb
je op maandagochtend na iedere vakantie een uurtje tijd meld je dan aan bij
Jeroen.
Angelique , Danielle, Wendy, Brigitte, Monique, Kayleigh en Lonneke
WEES MILIEU BEWUST!!!
Inleveren lege printercartridges en lege batterijen (bij hoofdingang)

Mad Science komt naar Den Omgang!
Wetenschap (science) speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Het is
daarom belangrijk dat leerlingen hier al op jonge leeftijd kennis mee maken, in
de hoop dat ze later kiezen voor een studie of baan die hier een bijdrage aan
levert (gisteren won de Nederlandse scheikundige Ben Feringa nog een
Nobelprijs!).
In samenwerking met De Regenboog bieden wij de kinderen van Schaijk de
mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met science, vanuit het programma
Mad Science (http://nederland.madscience.org/). Mad Science biedt een
naschools programma dat gericht is op wetenschap en techniek (voor leerlingen
vanaf groep 3). Dit programma wordt aangeboden op een aantal middagen (na
schooltijd).
Om kinderen hierin te interesseren komt op dinsdag 18 oktober een
‘showmaster-professor’ een Mad Science show geven met allerlei proefjes en
experimenten. Deze show is ook voor de kinderen van groep 1 en 2. Er zijn twee
uitvoeringen: om 9:00 uur voor de kinderen van groep 1t/m 4 en om 9:45 voor
de groepen 5 t/m 8. Na afloop krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een flyer
waarin staat hoe ze zich kunnen aanmelden voor het naschoolse programma.
Schoolfotograaf
Op woensdag 12 oktober komt de fotograaf (Stefan Prinssen) weer schoolfoto’s
maken. Er worden weer individuele foto’s en een groepsfoto genomen
Ook de broertjes en zusjes die al op school zitten worden tijdens de schooluren
gefotografeerd. Heeft u echter ook nog jongere kind(eren) thuis, en wilt u dat
deze ook met broertjes/zusjes die al op school zitten samen op de “gezinsfoto”
komen te staan, dan is hiervoor de gelegenheid om 14.00 uur. Uw fotograaf
werkt sinds een aantal jaren via een innovatieve methode. Deze methode wordt
nu ook op Den Omgang aangeboden. Eén van de voordelen is dat er meerdere
foto`s van uw kind worden gemaakt tegen een witte achtergrond.
De fotograaf zorgt ervoor dat uw kind spontaan en ook in een actievere houding
op de foto wordt gezet zodat u kunt kiezen uit meerdere, verschillende foto`s.
U krijgt van uw kind een inlogkaartje met daarop een voorbeeldfoto en een
persoonlijke inlogcode (100% privacy). Met dit inlogkaartje krijgt U toegang tot
de webwinkel waar de bijbehorende foto`s kunnen worden bekeken en besteld.
Om u alvast een indruk te geven kunt u op de website www.schoolfotos.eu
kijken. Door te klikken op het inlogkaartje komt u op de site om in te loggen.
Gebruikersnaam: 0202161002, Inlogcode: 1405
Vriendelijke groeten,
Team Schoolfotos, Stefan Prinssen.
www.schoolfotos.eu info@schoolfotos.eu
Actie voor nieuw speeltoestel op de speelplaats van Den Omgang
De kinderen van groep 7/8 hebben via de leerlingenraad hun wens uitgesproken
voor een nieuw speeltoestel op het speelplein. De toestellen die er nu staan zijn
natuurlijk erg leuk, maar sluiten minder goed aan bij de wensen van de
leerlingen van de bovenbouw. Daarom gaan we het komende schooljaar enkele
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activiteiten organiseren om geld in te zamelen voor een nieuw speeltoestel. De
leerlingen worden betrokken bij de keuze van het toestel dat aangeschaft wordt.
Zodra hier duidelijkheid over is, laten wij dit uiteraard weten.
Een van de eerste acties zal zijn:
Rabobank Clubkas Campagne
Ben je lid van de Rabobank? Help mee en stem op Den Omgang tussen 10-23
oktober via www.rabobank.nl/ossbernheze
Over andere acties houden wij u op de hoogte via de Per Omgaande.
Heeft u zelf een idee voor een actie/sponsoring laat dit dan weten.
Groeten,
Commissie Speeltoestel
Janneke van Casteren
Karen Steenhuisen-van Erp

Informatie Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel
Binnenkort brengen we vanuit de werkgroepen Eerste Heilige Communie en
Heilige Vormsel een bezoek aan de school. We zullen een korte uitleg geven aan
de kinderen en aan de leerkracht over de inhoud daarvan. Er zal een
informatiebrief en aanmeldingsformulier worden overhandigd aan uw kind van
groep 4 en 8, via de leerkracht.
Diaken René Lamers Parochie Heilige Johannes de Doper
Informatie van buiten school
Ontdekkingstocht met Docus de Das
Op zondagochtend 16 oktober gaat Docus de Das
lekker naar buiten. Er is niks lekkerder dan een
herfstwandeling maken in de bossen. Een paar
druppels of een koude herfstbries en de prachtige
kleuren en geuren van de steeds kaler wordende
bomen is dan heerlijk! Of juist de drukke diertjes in
het mos die wintervoorraden aan het aanleggen zijn.
Samen met Docus de Das gaan we dennenappels en
eikels verzamelen en natuurlijk paddenstoelen zoeken.
Wandelen dus, daar knap je lekker van op!
Docus de Das heeft een heuse natuurgids uitgenodigd om eens met alle kinderen
langs het Avonturenpad te gaan speuren. Daar gebeurt van alles en de
natuurgids kan een boeiend verhaal over de herfsttijd vertellen. We gaan op
ontdekkingstocht. We zoeken onder omgevallen bomen, op boomstammen en
takken, tussen het mos. In de herfst steken de paddenstoelen hun kopjes weer
boven de grond en spinnen maken hun web. We gaan dit samen ontdekken.
Breng een zakje, emmertje of boterkuipje mee om de mooie natuurvondsten
thuis nog ‘ns uit te stallen. Dan kan iedereen en jezelf er nog thuis van genieten.
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En natuurlijk gaan we nog even lekker spelen met de speeltoestellen die op het
Avonturenpad aanwezig zijn.
De Vrienden van Docus de Das organiseren deze ochtend. Docus de Das is ook
aanwezig om samen te wandelen en daarna tijdens het spelen met de kinderen
op de foto te gaan. We hopen op een grote opkomst. Afhankelijk van de drukte
gaan we in een grote of meerdere groepen. Wij zien jullie graag op zondag 16
oktober om 10.00 uur aan het Avonturenpad Docus de Das aan de Udensedreef
in Schaijk.
Zwemvierdaagse
Jullie hebben het misschien al gehoord, gezien of gelezen…….tijdens de
herfstvakantie (24-28 oktober) wordt wederom de Zwemvierdaagse Oss
georganiseerd!! Aan dit spetterende evenement kan IEDEREEN meedoen, van
jong tot oud!
Heb je nog geen zwemdiploma?
Dan kun je meedoen aan het Spartelen. Dit jaar staat “Marvy’s Speelwereld”
centraal. Spartelen is elke dag om 08.00 en 09.00 uur en duurt ongeveer een
half uur. Voor, tijdens en na het Spartelen worden doe-activiteiten
georganiseerd waarbij je verschillende knutselwerkjes kunt maken in het thema
van het Spartelen.
Heb je wel een zwemdiploma?
Dan kun je meedoen aan het dauwzwemmen of
het afstandzwemmen.
Het dauwzwemmen is voor de vroege vogels. Je
zwemt tussen 07.00 - 09.30 uur je baantjes en
daarna krijg je een lekker ontbijt.
Afstandzwemmen kan tussen 07.00 -09.30 uur en
10.00 - 17.00 uur (zonder ontbijt). Tijdens het
afstandzwemmen in de middag worden
verschillende mini-evenementen georganiseerd
(spelletjes, wedstrijdjes, etc.) en, VOOR DE
TWEEDE KEER, dit jaar de “NEMO
WATERSTORMBAAN”!
Natuurlijk mag je ook meedoen aan de doeactiviteit zoals die hierboven beschreven staat.
Kijk snel op www.zwemvierdaagseoss.nl
voor meer info!!
Op deze site vind je ook het inschrijfformulier en de kosten van deelname.
Agenda voor week 41 en week 42
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Schoolreis groep 5 t/m 8
Schoolfotograaf
Schoolreis groep 1 t/m 4
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Mad Science en sponsorloop groep 8

Jarig in week 41 en week 42
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10-10
11-10
12-10
13-10
14-10
15-10
16-10

Stella Kouwenberg
Stijn Kling
Bram Thelosen

Jens van der Heijden
Juf Elke

Rens van Thiel
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17-10
18-10
19-10
20-10
21-10
22-10
23-10

Vinze Peters
Inouk van der Heijden

Zef van Vugt

Sophie Bevers
Max van Zutphen

Marit Langeslag
Sophie van Zutphen

Mies Janssen

Juf Judith

Jort van Thiel
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