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Van de directie
Carnaval
De eerste gezamenlijke
carnavalsviering met De
Regenboog ligt al weer
achter ons. Het was een
geweldig feest waarbij we
Schaijk als Werelddorp in
prachtige vorm hebben
gezien. Iedereen ontzettend
bedankt: alle hulpouders,
de Stichting Jeugdcarnaval,
Partycentrum De Raaf en natuurlijk ook de Prins, Prinses en gevolg en Toeter
mar Henne en alle anderen die een bijdrage hebben geleverd.
Uiteraard gaan we goed evalueren waar er nog eventueel verbeterpunten zijn.
De foto’s van de optocht en het feest (ook dit keer weer gemaakt door onze
fotograaf Melanie) staan inmiddels op onze website.
Nieuws uit het team
Afgelopen dinsdag is juf Hetty van groep 3 en 4 bevallen van een prachtige
dochter: Benthe. Hetty, John en Levy: van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe
gezinslid!
Filmpje IPC
Volgende week donderdag en vrijdag is er een tweedaagse voor de OPTIMUS
directeuren. Ik ben gevraagd om daar een presentatie te houden over IPC.
Daarvoor heb ik samen met Stella (Kouwenberg, groep 7) een filmpje gemaakt,
waarin leerlingen, leerkrachten en ouders vertrellen wat zij van IPC weten en
vinden. Mocht u het leuk vinden: het filmpje is hier te bekijken.
WEES MILIEU BEWUST!!!
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Informatieavond ICT: 11 april
Op 11 april houden de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad hun
jaarvergadering. Het thema van deze bijeenkomst is:

en ICT op

Den Omgang

Op deze avond neemt gastspreker Frank Reinders u mee langs de ICT-route die
we tot nu toe hebben afgelegd en laat hij de mogelijkheden zien die Google het
onderwijs op dit moment (en in de nabije toekomst) te bieden heeft.
Frank komt vanuit zijn rol als ICT-onderwijsbegeleider op veel scholen en is goed
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met ICT in onderwijs. Voor meer
informatie: www.schoolupdate.nl
Sinds dit schooljaar werken we op Den Omgang in de Google omgeving. Wat
betekent dit voor uw kind, welke mogelijkheden biedt dit, én: wat betekent dit
voor u als ouder? Welke ontwikkelingen hebben we de laatste jaren in de
maatschappij gezien en wat staat ons nog te wachten?
Om u al wat in de stemming te brengen kunt u alvast een kijkje nemen op onze
padlet
Noteert u alvast in uw agenda:
Dinsdag 11 april, van 20:00 tot 22:00
Uit je Kunstdag
De voorbereidingen voor de Uit je Kunstdag van vrijdag 24 maart zijn in volle
gang. De kinderen weten inmiddels welke workshop ze mogen gaan volgen.
Alle workshops worden gegeven door mensen die er vanuit hun beroep of hobby
veel van weten en kunnen!. Om ervoor te zorgen dat de kinderen maximaal van
de workshops kunnen genieten, hebben we ook begeleiding van ouders nodig.
We hebben minimaal 25 mensen nodig, tot nu toe hebben er zich pas 5
aangemeld… Uw hulp bestaat vooral uit het begeleiden van het groepje kinderen
naar en van de workshop, en bij sommige workshops een helpende hand
toesteken.
Om de kinderen een prachtige dag te bezorgen hebben we dus nog veel hulp
nodig! U kunt zich aanmelden via een e-mail aan
dir.denomgang@optimusonderwijs.nl Alvast bedankt!
Vernieuwing Speelplaats
GOEDE IDEEEN GEZOCHT !!!
Zoals jullie inmiddels misschien al weten, is de commissie Speeltoestel op
verzoek van de leerlingen druk bezig met plannen voor een (her)inrichting van
het schoolplein. Dit is uiteraard een groter project dan alleen de aanschaf en
plaatsing van een nieuw speeltoestel. Samen met de leerlingenraad en de
leerkrachten is met name gesproken over een Gezond Schoolplein, wat aansluit
bij het predicaat Gezonde School, wat Den Omgang recent heeft behaald. Tevens
is de vooruitstrevende visie hierbij om met de (her)inrichting van het schoolplein
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rekening te houden met de nieuwe onderwijsmethode IPC (International Primary
Curriculum), zodat het schoolplein gebruikt kan worden voor
onderwijsdoeleinden en misschien zelfs wel voor buitenlessen. Uiteraard zijn er al
verschillende ideeën geopperd en willen we van zowel leerlingen, leerkrachten als
ouders graag nog meer goede ideeën horen, maar vragen wij ook om jullie hulp.
Misschien hebben jullie materialen, die wij zouden mogen gebruiken of kunnen
jullie helpen bij de aanleg van het nieuwe schoolplein, dat zou ook zeker
geweldig zijn en zouden wij graag willen weten.
De komende weken zullen er
twee posters hangen in het
theater, een voor de ouders
en een voor de leerlingen en
wij zouden jullie willen
vragen om jullie ideeën,
materialen, eventuele
mogelijkheid om te helpen
(met naam en groep) op te
schrijven. Hoe meer, hoe
beter. Alle ideeën en hulp
zijn welkom! Er zal ook een
poster voor de leraren
geplaatst worden in de
koffiekamer waarop zij hun
ideeën kunnen schrijven. Zo
hopen wij uiteindelijk tot een goed ontwerp te kunnen komen en tot de realisatie
van een mooi en vooral gezond schoolplein, wat gedragen wordt vanuit zowel
leerlingen, leerkrachten als ouders.
Groet, Commissie Speeltoestel
Informatie van buiten school
Break out run
Bij deze Per Omgaande ontvangt u een flyer van een voorbereiding voor
kinderen op de breakout run. Deze voorbereiding is op 4 april.
Agenda voor week 11 en 12
Ma
Di
Woe
Do
Vrij

13-03
14-03
15-03
16-03
17-03

Groep 1 t/m 5 en groep 8 vrij

Ma
Di
Woe
Do
Vrij

20-03
21-03
22-03
23-03
24-03

MR vergadering, aanvang 19:30 uur

Leerlingenraad, aanvang 13:00 uur
Meneer Jeroen afwezig – tweedaagse OPTIMUS
Meneer Jeroen afwezig – tweedaagse OPTIMUS

Schooltandarts – meneer Jeroen afwezig (Bakelgeert)
Uit je Kunstdag
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Jarig in week 11 en 12
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

13-03
14-03
15-03
16-03
17-03
18-03
19-03

Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

20-03
21-03
22-03
23-03
24-03
25-03
26-03

Sietse van den Boom
Linde Vedder
Noor van Dinther

Rozy de Graauw

Bas Janssen

Julyan van Loon
Hugo Spijkers
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