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Van de directie
Informatieavond en open dag
Binnenkort hebben we weer een informatieavond en open dag voor ouders van
leerlingen die voor 1 oktober 4 jaar worden. Mocht u weten dat mensen in uw
omgeving kinderen hebben in die leeftijd, dan kunt u ze wellicht wijzen op de
data:
Informatieavond: maandag 30 januari van 20:00 tot 22:00 uur
Open dag: woensdag 8 februari van 8:45 tot 12:00 uur
Typen
In het onderwijs van nu wordt steeds meer gebruik gemaakt van computers.
Onze leerlingen worden dan ook steeds vaardiger in het gebruiken van de
computer, bijvoorbeeld om rekenen en taal te oefenen. Sinds we met IPC zijn
gestart maken leerlingen ook steeds meer gebruik van de mogelijkheden om
presentaties te maken en teksten te verwerken.
Een beperkende factor hierbij is de (ontbrekende) typevaardigheid van veel
leerlingen. Een aantal leerlingen krijgt buiten school om typeles, welke door
ouders wordt betaald.
We zijn ons als school gaan oriënteren op de mogelijkheid om zelf typeles aan te
gaan bieden. We zijn uitgekomen bij een online cursus van Ambrasoft. De
kinderen kunnen dan gedurende een periode intensief oefenen in het leren typen
(op school en thuis), de cursus wordt afgesloten met een toets en (als ze deze
halen) een diploma. We gaan aan de slag met een klein groepje leerlingen uit
groep 7 om te zien hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Als het naar
tevredenheid loopt, gaan we de cursus in de loop van de tijd aan alle kinderen
van de bovenbouw aanbieden. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om dit voor de
zomervakantie nog bij de huidige groep 8 te realiseren. Het uitgangspunt is dat
in de toekomst alle leerlingen die naar het Voortgezet Onderwijs gaan ‘blind’ en
met 10 vingers kunnen typen.
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Er is helaas (nog) geen informatie voor ouders beschikbaar m.b.t. Ambrasoft
typen op school, om een indruk te krijgen kunt u de website
http://ambrasoft.nl/onze-producten/typenschool/onderdelen-typen-school/ eens
bekijken. Dit betreft meer specifieke informatie voor scholen, maar u krijgt
hiermee wel een indruk.
Omdat wij het ook heel belangrijk vinden dat onze leerlingen goed leesbaar
kunnen schrijven, zullen we ook het schrijfonderwijs gewoon aan blijven bieden.
Naast het punt van de leesbaarheid is schrijven ook een heel goede oefening
voor de fijne motoriek én wordt het denkproces door schrijven meer
gestimuleerd dan door typen.
De ouders van de leerlingen waar we mee gaan starten zullen hiervan worden
ingelicht, we houden u op de hoogte van hoe dit verder loopt.
Veiligheid: fietsverlichting!
Hoewel de dagen al weer merkbaar langer worden, is het ’s ochtends als de
kinderen naar school komen toch nog behoorlijk donker. Het valt ons op dat veel
kinderen zonder licht in de schemering fietsen. Misschien kunt u ook thuis met
uw kind bespreken hoe belangrijk goede fietsverlichting is.
Van de Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap
op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR is er om mee te denken met de
school, zodat er goede beslissingen genomen worden voor personeel, ouders en
kinderen en behartigt hun belangen.
De MR praat, denkt en beslist mee met de directie over de inhoud en de
uitvoering van het onderwijs op onze school, en levert daarmee een bijdrage aan
de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de begroting en
de beleidsplannen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied,
vakanties, personeelsformatie, veiligheid of schoolplan.
Voor heel wat belangrijke beslissingen is de school verplicht eerst het personeel
te raadplegen en vaak ook de ouders. Dat gebeurt via de MR. Er zijn
verschillende soorten beslissingen, namelijk:
- Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is;
- Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven;
- Beslissingen waarover de schoolleiding de MR moet informeren.
In de MR van Den Omgang zitten drie leerkrachten en drie ouders en bestaat
momenteel uit:
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Janneke van Casteren (voorzitter, ouder, links op de
foto)



Karen Steenhuisen (secretaris, ouder, midden)



Annemieke Vedder (ouder, rechts op de foto)



Hetty Bardoel (leerkracht)



Yvonne van Opheusden (leerkracht)



Sanne van der Ven (leerkracht)

Wilt u bepaalde onderwerpen besproken hebben binnen de
MR? Neem dan contact op met de MR via: mr.denomgang@optimusonderwijs.nl.
U kunt ook altijd één van de MR leden aanspreken om over een bepaald
onderwerp of vraagstuk van gedachte te wisselen.
Wilt u een vergadering van de MR bijwonen dan bent u altijd van harte welkom
als toehoorder. De vergaderdata staan op de website www.bsdenomgang.nl en
beginnen om 19.30 uur. Bij de MR vergaderingen is ook altijd onze directeur
Jeroen Ulijn aanwezig.
Van de Leerlingenraad
Afgelopen woensdag was burgemeester
Marnix Bakermans op bezoek bij de
Leerlingenraad. Als gasten waren ook
Janneke van Casteren (MR) Oskar en
Maram (Taalklas) en meneer Jeroen
aanwezig. De vergadering werd geleid
door Oscar v/d Wielen en Bram v/d
Heijden. Het was een interessante
vergadering, waarin onder andere werd
gesproken over de overlast van de
hondenpoep voor de school, de JOP
(Jongeren Ontmoetings Plek), het
schoolplein als speelplek, de Taalklas en de toekomst van de gemeente Landerd.
Het was voor iedereen een leerzame vergadering!
Carnaval 2017
De viering van het carnavalsfeest zal dit jaar anders zijn dan voorgaande jaren.
Samen met de Stichting Jeugdcarnaval Carnaval Schaijk en De Regenboog is een
mooi programma samengesteld. In de loop van volgende week krijgt u hier in
een aparte mail meer informatie over.
Uit je kunstdag 24 maart
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Op vrijdag 24 maart hebben we weer een Uit je Kunstdag! Om deze dag weer te
laten slagen zijn we op zoek naar:
 begeleiders voor de uit-je-kunst dag. Niet alleen vaders en moeders, maar
ook opa’s, oma’s, oppassen en kennissen kunnen de kinderen begeleiden
tijdens een workshop. Je gaat met de kinderen naar de workshop toe en
ondersteund de WS gevers tijdens de activiteit.
 Leuke workshops. Als u zelf een workshop kunt geven of iemand kent die
dat wil doen, laat het dan ook via bijgaand mailadres aan ons weten:
dir.denomgang@optimusonderwijs.nl Ook voor vragen kunt u een mailtje
sturen.
Mocht u niet precies weten wat een Uit je Kunstdag op Den Omgang inhoudt,
bekijkt u dan eens het filmpje via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=nhWgobDq6bc
Informatie van buiten school
Nationale Voorleesdagen 2017 voor peuters & kleuters in de bibliotheek
Van woensdag 25 januari tot en met zaterdag 4
februari 2017 vinden de Nationale Voorleesdagen
plaats. Tijdens deze voorleesdagen wordt in het
hele land extra aandacht besteed aan het belang
van voorlezen. En… wordt er twaalf dagen lang
heel veel voorgelezen. Bovendien worden diverse
activiteiten georganiseerd. Natuurlijk ook in de
bibliotheek!
Doel van de campagne is het stimuleren van
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen. Samen bezig zijn met boeken geeft veel
plezier. Plaatjes kijken, dingen aanwijzen, vertellen en zingen; een boek is voor
een kleuter net zo belangrijk als een knuffelbeest of ander speelgoed. Voorlezen
is leuk, gezellig en leerzaam. Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers.
In de bibliotheek van Schaijk is op woensdagavond 25 januari van 18.15
uur tot ± 19.00 uur een pyjamaparty voor peuters en kleuters. Alle
kinderen mogen in hun pyjama naar de bibliotheek komen, waar ze voorgelezen
worden uit het prentenboek van het jaar: “De kleine walvis”. Voor iedereen is er
iets lekkers en ligt na afloop een kleine verrassing klaar.
Verder kunnen peuters en kleuters met een helpende hand van hun
(groot)ouders gedurende de hele periode van de Voorleesdagen meedoen
aan een boekenquiz. Onder de goede inzenders wordt een prachtig
prentenboek verloot. Daarnaast zullen alle prentenboeken uit de Prentenboeken
Top 10 2017 worden tentoongesteld.
Bovendien zullen alle Landerdse peuters en kleuters met hun groep een bezoek
brengen aan de bibliotheek.
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Groep 1 t/m 5 vrij – Jeroen afwezig (Bakelgeert Boxmeer)

Informatieavond nieuwe ouders 20:00 – 22:00 uur
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Juf Yvonne v.
Opheusden

Thijs van Hal

Carlijn van Oosteren
Tigo van den Hurk
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