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Van de directie
Telefonische bereikbaarheid
Ons telefoonsysteem is aan vervanging toe. We zijn bezig met de overstap naar
een andere leverancier, die overstap loopt nog. Het kan zijn dat de school
daardoor telefonisch soms minder goed bereikbaar is. Dat is natuurlijk erg
vervelend, we doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Als het
goed is, is de overstap voor de meivakantie afgerond. Mocht u uw kind ziek
willen melden, dan kunt u ook een e-mail sturen naar de leerkracht of naar
dir.denomgang@optimusonderwijs.nl.
Herinnering Jaarvergadering MR en OR
Op dinsdag 11 april (van 20:00 tot 22:00 uur) 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?
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Om u al wat in de stemming te brengen kunt u alvast een kijkje nemen op onze
padlet De presentatie is niet alleen interessant voor ouders met kinderen in de
bovenbouw, maar ook voor ouders met jongere kinderen! Zij zullen er in de
toekomst steeds meer mee gaan werken!
Inspectiebezoek
In de vorige Per Omgaande stond een oproep voor ouders die het interessant
vinden om in gesprek te gaan met de inspecteur over het onderwijs op onze
school. Er is nog ruimte: mocht u aan willen sluiten, stuurt u dan even een
mailtje naar dir.denomgang@optimusonderwijs.nl!
Eindtoets groep 8
Binnenkort is het weer zo ver: op veel Nederlandse scholen wordt door groep 8
de Centrale Eindtoets gemaakt. Voorheen was dit de Cito toets. Inmiddels zijn er
meer toetsen gecertificeerd, maar OPTIMUS heeft er ook dit jaar weer voor
gekozen om al haar scholen de Centrale Eindtoets te laten maken. Dit jaar zal
deze plaats vinden op 18, 19 en 20 april. Hoewel de schoolkeuze voor de
kinderen al gemaakt is, is het maken van deze toets nog steeds erg spannend. In
sommige gevallen kan een goed gemaakte toets er toe leiden dat een leerling
net een niveau hoger kan instromen in het VO (een slecht gemaakte toets heeft
geen invloed: het advies kan niet naar beneden worden bijgesteld). De groep 8
leerlingen hebben zichzelf (samen met de leerkracht) een doel gesteld en de
groep heeft zich als totaal ook een doel gesteld. We zijn heel benieuwd of ze dat
ook gaan halen!
Viering thema Pasen
Aanstaande woensdag (12 april) is er in ons theater een gezamenlijke viering.
Dit keer treden alle groepen voor elkaar op rondom het thema Pasen. Er is plek
voor ouders, maar houdt u er rekening mee dat het druk kan worden omdat nu
alle groepen optreden! De viering start om 13:00 uur en duurt tot 13:50.
Koningsspelen 2017
De voorbereidingen voor de Koningsspelen van 2017 zijn in volle gang! De
kinderen hebben een keuze kunnen maken uit een heel mooi aanbod aan sporten beweegactiviteiten. De commissie is druk bezig met de indeling. In de loop
van volgende week komt er meer informatie over de Koningsspelen.
Informatie van buiten school
Schoolvoetbal Koningsdag 27 april 2017
Ook dit jaar weer wordt er op Koningsdag bij
DAW een gemengd voetbaltoernooi
georganiseerd voor de groepen 5-6-7 en 8.
De groepen van Den Omgang en de
Regenboog strijden tegen elkaar, de teams
spelen tegen dezelfde groepen van de andere
school. De school met de meeste
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overwinningen gaat aan de haal met de wisselbeker!
Maak je eigen voetbalteam, deze bestaat uit minimaal 7 spelers, jongens en
meisjes gemengd, tijdens de wedstrijd moeten er minimaal 2 meisjes op het veld
meespelen.
Je kunt tot vrijdag 14 april je team op geven bij je leerkracht of de conciërge
van je school.
De wedstrijden beginnen om 14.00 uur, graag alle teams om 13.45 uur aanwezig
zijn.
De Regenboog speelt in witte shirts (zelf voor zorgen).
Den Omgang speelt in oranje/rode shirts (zelf voor zorgen).
Je ouders, broers, zusjes, opa’s en oma’s zijn van natuurlijk van harte welkom
om je team aan te komen moedigen!
Hopelijk tot 27 april allemaal!
Met sportieve groet,
De jeugdactiviteitencommissie van DAW.
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met :
Mari vd Venne
06-30371632
Ellen van Dinther 06-13580120
Inleveren kan tot vrijdag 14 April bij de conciërges van je schoo
Training ‘Ik leer leren’ in Schaijk
Zit je kind in groep 8 en wil je dat hij of zij goed voorbereid
naar de brugklas gaat? Meld dan je kind aan voor de training
‘Ik leer leren’ die na de meivakantie start in Schaijk. In 5
bijeenkomsten leert je kind wat zijn/haar leerstijl is en hoe je
makkelijker kunt leren.
'IK LEER LEREN TRAINING' ALS LEREN NIET VANZELF GAAT
De ‘Ik leer leren’ training bij Praktijk Frydag biedt slimme handvatten voor
makkelijker en efficiënter leren. Hier ontdekken kinderen alles over hun eigen
manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren
en motiveren. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een eigen leerplan met
helpende acties. Zo wordt leren niet alleen gemakkelijker maar ook leuker. De
training is niet alleen geschikt voor kinderen in groep 8, maar ook voor
brugklassers en jongeren verder in het voortgezet onderwijs die op een of
andere manier vastlopen.
PRAKTISCHE INFORMATIE TRAINING
De ‘Ik leer leren’ training wordt gegeven in groepjes van 4 tot 8 kinderen. De
trainingsbijeenkomsten zijn op vrijdag van 16.00 uur – 17.30 uur op 12 mei, 19
mei, 2 juni, 9 juni en 16 juni. Data en tijden zijn onder voorbehoud. Kan uw kind
niet op deze tijd? Informeer bij Praktijk Frydag naar andere mogelijkheden. De
kosten van de training zijn € 182,50 inclusief het werkboek.
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MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
Voor meer informatie over de training 'Ik leer leren' neem contact op met
Praktijk Frydag:
webinfo@praktijkfrydag.nl
06 82000185
http://www.praktijkfrydag.nl/ikleerleren.html
www.facebook.com/praktijkfrydag

Paasverhalen en knutselen in de bibliotheek
Op woensdag 12 april om 14.30 uur kunnen
kinderen van twee tot en met zes jaar in de
Bibliotheek Schaijk komen luisteren naar het
vrolijke verhaaltjes over Pasen. Na het voorlezen
gaan we ook nog even gezellig knutselen! Kom je
ook?
Jullie zijn van harte welkom, deelname is gratis
maar wel graag even aanmelden via sis@nobb.nl
of in de bibliotheek.
Braderie Festival Schaijk op 23 april
Net zoals vorig jaar is ook dit jaar de Breakout Run van de partij op Braderie
Festival Schaijk. Leg supersnel het geweldige parcours af of ga een kijkje nemen
bij het scoutingplein of de kinderkermis.

Maar er is meer, een deel van het Europaplein wordt dit jaar omgetoverd tot de
speelzolder van Schaijk. Kom dansen in de minidisco, scoor een mooie
ballonencreatie van ballonenclown Polleke, wordt geschminkt als jouw superheld
of kom lekker knutselen in onze knusse knutseltent. Voor de sportievelingen
onder ons; sluit die dag aan op het plein bij de sportieve uitdagingen van
Landerd SpoRtZO. Iets avontuurlijks ondernemen? Probeer dan de wedstrijd
slingerbal te winnen op het 9 meter groter slingerbal parcours. Voor de Max
Verstappen fans: kom racen in de autosimulator.
Daarnaast kun je op diverse locaties de optredens bewonderen van de van de
Schaijkse dansscholen, even knuffelen met de dieren van de kinderboerderij, je
uitleven op de bungee trampolines of even lekker bijkomen en lachen bij de
goochelshow. Als lunch of diner hebben we heerlijke poffertjes en een ijsje na !
En ook voor je ouders hebben we heerlijke hapjes. Kortom een gave dag vol
plezier!
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Enthousiast geworden?
Dan zien we jullie graag 23 april op braderie festival
Schaijk !
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ICT op den Omgang – jaarvergadering MR/OR, 20:00 – 22:00
viering – Pasen, 13:00 – 13:50
Groep 1 t/m 5 en groep 8 vrij
Tweede Paasdag – alle groepen vrij
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
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Jens Jilesen

Finn Mathijssen

Joep Spierings
Bram van der Heijden

Tijs van der Heijden

Neshro Saliba
Ryan van Grinsven
Ilke Leenders

Katie van Ras

Madelon Vromans
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