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Van de directie
Decembermaand feestmaand
Het is weer bijna zo ver: de feestmaand staat voor de deur. De versiercommissie
heeft de school in Sinterklaassfeer gebracht, op 5 december komt de Sint samen
met zijn Pieten de school bezoeken. De sinterklaascommissie heeft weer een
mooi programma gemaakt We merken in de school weinig van de
‘Pietendiscussie’: de kinderen zijn net zo enthousiast als altijd, en zo hoort het
ook. De kerstcommissie is ook al opgestart, ook kerst belooft dit jaar weer een
gezellig feest te worden. En iedereen die meehelpt met het organiseren van deze
feesten: ontzettend veel dank daarvoor!
Nieuw rekenprogramma op de computer: Rekentuin
We hebben inmiddels een kleine 30 Chromebooks, in het nieuwe jaar komen er
nog enkele bij. Samen met de werkstations die we al hadden zitten we dan op
ongeveer 100 ‘devices’. We zijn erg tevreden over de nieuwe Google
werkomgeving en we zijn deze steeds intensiever aan het gebruiken. We kunnen
nu ook steeds beter gebruik maken van software die het leren ondersteunt,
bijvoorbeeld door leerlingen te laten oefenen en ook door ze toetsen te laten
maken. Een volgende stap is de typevaardigheid van de kinderen te vergroten,
daar kom ik binnenkort nog op terug.
Sinds deze week kunnen de kinderen werken met het programma Rekentuin
(https://www.rekentuin.nl ). Dit programma past automatisch de sommen aan
aan het niveau van de leerling (‘adaptief’). De leerling kan muntjes verdienen en
daarmee beloningen ‘kopen’. De klas spaart voor een beloning in de vorm van
een ‘mollenhuis’. De oefeningen worden aangeboden in ‘tuintjes’ (optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen, klok, vraagstukjes enz.). Door te oefenen blijven
de tuintjes ‘onderhouden’, wanneer een onderdeel langere tijd niet is geoefend
‘verwelken’ de bloemen in het tuintje.
Uiteraard kunnen wij volgen hoe de voortgang van de kinderen verloopt, en
eventueel aanvullende instructie geven. Bij de opgaven worden overigens ook al
instructiefilmpjes aangeboden. Rekentuin is geen vervanging van de methode
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(Wereld in Getallen) die we op school hebben, het is een aanvulling die vooral
gericht is op het automatiseren.
Rekentuin heeft, naast dat het adaptief is, ook als voordeel dat de kinderen er
thuis mee kunnen werken. Ze kunnen daarvoor inloggen in het portaal van
Cloudwise (https://cloudwise-portal.appspot.com ), en vervolgens op de app van
Rekentuin klikken. Daarna kunnen ze inloggen met de inlognaam en het
wachtwoord dat ze van de leerkracht hebben gekregen (helaas is dat niet
hetzelfde als waarmee ze inloggen op Cloudwise).
Voortgang IPC
We zijn inmiddels al weer enkele weken op weg met de nieuwe IPC thema’s. Het
blijft enorm mooi om te zien met hoeveel enthousiasme de kinderen hieraan
werken. De activiteiten zijn leerzaam én leuk, een ijzersterke combinatie. Zo
hebben we vandaag een tijdcapsule begraven (groep 3), geschminckt (groep 6)
en ons zonnestelsel nagebouwd (groep 8). Aanstaande woensdag gaan groep 6
en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam (nog als afronding van het vorige
thema), deze excursie staat ook voor groep 5 en 7 nog op de planning (de datum
volgt nog).
Bij deze excursie maken we gebruik van een uniek aanbod van het
Rijksmuseum: zij betalen de busreis en de entreekosten, wij betalen alleen voor
de rondleiding.
Ivy uit groep 7 Jeugdprinses!
Het is al weer 11-11 geweest, we weten dus
wie er komend jaar Jeugdprinses en
Jeugdprins van Moesland zijn. Dit jaar
‘leveren’ wij de prinses: Jeugdprinses Ivy
Daanen uit groep 7. Zij heeft Jeugdprins
Loet van De Regenboog aan haar zijde. Van
harte gefeliciteerd Ivy en Loet, we hopen
dat we samen met jullie weer een mooi
carnavalsfeest zullen hebben!
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Oproep Ouderraad
Enkele leden Ouderraad zijn gestopt o.a. door verschuivingen naar de
Medezeggenschapsraad. Hierdoor zijn wij op zoek naar nieuwe
bestuursleden voor de ouderraad!
Het bestuur van de ouderraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 personen.
Om het werk goed te kunnen verdelen streven wij naar 9 bestuursleden. Wij
vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.
De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
- Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het
open karakter ervan mede te bevorderen.
- De belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al
haar facetten bevorderen.
- Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school
kunnen verrichten o.a. door middel van het inzetten van groepsouders
- Samen met het schoolteam feestactiviteiten organiseren, zoals
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreisjes, uit-je-kunst-dag e.d.
- Functioneren als vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers van de
school.
- De belangen van de ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad en
bij de schoolleiding.
- Het voorstellen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en het
innen en beheren daarvan.
Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger die de school nog leuker en
interessanter wil maken voor onze kinderen? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Heb je interesse? Dan willen wij je vragen dit uiterlijk 10 december a.s. via
het e-mailadres or.denomgang@optimusonderwijs.nl kenbaar te maken.
Uiteraard mag je dit ook bij één van de huidige OR-leden doen.
Mocht je nog vragen hebben over de ouderraad, dan kun je ons natuurlijk ook
altijd even aanpsreken of mailen naar bovenstaand e-mailadres.
Ouderraad den Omgang;
Tinet van Dijk (Voorzitter), Danielle Albers (Secretaris), Ellen van Dinther, Karen
Steenhuisen, Annie van Boxtel, Angelique Den Drijver, Chantal Arts , Marjon
Baggermans.
Oproep versiercommissie
De Versiercommissie is op zoek naar een 4 tal ouders die bereid zijn om een
aantal keer per jaar (7 x) een paar uurtjes in de ochtend mee te helpen de
school te versieren cq. aan te kleden mocht je tijd en zin hebben? Graag !
Je kunt je aanmelden via school: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl
Annie van Boxtel
moeder Jayden groep 4
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Informatie van buiten school
Programma SpoRtZO
PIETENGYMNASTIEK
Donderdag 1 december
15.00 uur tot 16.00 uur
Sporthal de Eeght
Sinterklaas is weer in het land en heeft drukke dagen en nachten in het
verschiet. Daarbij kan hij genoeg hulp gebruiken. Hij is dus weer hard op zoek
naar echte hulppieten.
Op donderdag 1 december kunnen 3-jarigen en kinderen uit groep 1 tot en met 4
meedoen.
3FM SERIOUS REQUEST ZAALVOETBALTOERNOOI SCHAIJK
Zondag 27 november, 13.30 uur tot 16.30 uur.
Studenten van het ROC Nijmegen organiseren zondag 27 november een
zaalvoetbaltoernooi in Schaijk!
Het goede doel is 3FM Serious request! Al het geld wat opgehaald wordt gaat
naar Serious Request.
Je kunt mee doen met een team van 5 personen.
De leeftijd: vanaf 8 jaar tot 14 jaar. Inschrijfgeld: 25 euro.
Ook heeft ieder team een eigen KLEUR nodig.
Geef je team en je kleur op via zaalvoetbalSR@hotmail.com
SMASHBALLTOERNOOI SCHAIJK
Dinsdag 29 november
Smashball is stoer en te gek voor alle kinderen! Wil jij hard tegen een bal slaan
en scoren? Dan is Smashball de sport voor jou!
Op dinsdag 29 november organiseert Peter Peters/TSR een 2 tegen 2 Smashball
toernooi in Sporthal De Eeght!
Het toernooi begint om 15.00 uur en eindigt rond 17.00 uur.
Inschrijven kan door de namen/leeftijden/contactgegevens te mailen naar:
sam@sportinoss.nl
Agenda voor week 48 en 49
Ma
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01-12
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05-12
06-12
07-12
08-12
09-12

Groep 6 en 8 naar Rijksmuseum, verwachte tijd terug op
school: 14:30

Sinterklaasviering op school
Vanaf vandaag inschrijven voor oudergesprekken (gr 3 t/m 8)
19:30 MR vergadering
Rapporten mee naar huis
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Jarig in week 48 en 49
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05-12
06-12
07-12
08-12
09-12
10-12
11-12

Wessel Aarts
Thomas van Orsouw

Laura Voss

Siebe Megens

Pien van Thiel

Juf Jorien (Taalklas)
Dani Manders
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