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Olst, 14 augustus 2020
Beste ouders/verzorgers, lieve leerlingen,
Hoera, de start van een nieuw schooljaar, een nieuwe start met een nieuwe naam.
We gaan Opwaardz beginnen. Wij hebben er heel veel zin in om maandag uw kinderen
allemaal weer te ontmoeten en samen aan de slag te gaan. Ik wil u alvorens te starten
informeren over een aantal zaken.
Juf Nicole Buist
Helaas heeft Nicole een vreselijk bericht ontvangen. Aan het eind van de vakantie hebben zij
en haar man Jeroen te horen gekregen dat hun 15 jarige zoon Hugo lymfe klier kanker heeft.
Dit is een boodschap die geen enkele ouder voor zijn/haar kind wil horen. In het voorjaar
was er al een auto immuunziekte bij hem geconstateerd. Mogelijk zijn deze twee zaken aan
elkaar verbonden. Momenteel vinden er veel onderzoeken plaats. Ze hopen hiervan zo snel
mogelijk de uitslag, een behandelplan en daarmee een perspectief te ontvangen.
Nicole zal de komende tijd niet op school aanwezig zijn. De afwezigheid van Nicole gaan we
op de volgende manier opvangen:
- Anne Clair neemt de loco taken over en zal naast maandag-dinsdag en woensdag ook
op vrijdag tot 12.00 uur aanwezig zijn voor diverse organisatorische taken.
- Claudia zal aanwezig zijn op maandag- woensdag- donderdag(morgen).
- Fedor zal op dinsdagmorgen aanwezig zijn, ook voor het regelen van ICT zaken.
- Clenda zal het eerste aanspreekpunt zijn voor Intern begeleiding (zorg) vragen.
Clenda heeft op haar vorige school eveneens IB taken gedaan. Op woensdagmorgen
en vrijdagmiddag zal ze samen met Saskia (IB Opwaardz Olst) de doorgaande lijn
oppakken.
- De lesgevende taak van Nicole op woensdag in groep 7-8 zal ingevuld worden door
een invaller. De komende week zal Ester zelf op woensdag voor de groep staan.
Zodra helder is wie dit gaat doen, laten we het weten.
- Naast ondersteuning op school zal Ramon Schuil (leerkracht groep 8 Opwaardz Olst)
Ester als maatje gaan begeleiden bij haar groep.
- Op vrijdagmiddag zal Judith zelf voor de groep staan en zal Clenda IB zorg taken gaan
doen.
- Vanaf september zal er elke maandag en dinsdag in groep 4-5-6 een
onderwijsassistent stagiaire van Deltion komen.
Op deze manier zullen we de afwezigheid van Nicole voor de komende periode gaan
opvangen. Nicole heeft aangegeven achter de schermen te willen doen wat mogelijk is.
Ik houd jullie op de hoogte. Wij wensen Nicole en haar gezin veel sterkte toe.

Corona situatie:
Het Corona virus speelt nog steeds overal op, de maatregelen van voor de zomervakantie
zullen dus blijven staan. Dat betekent dat wij de volgende afspraken hanteren:
- Mocht u op vakantie zijn geweest naar een land waarvoor een code rood of oranje
geldt, dan geldt het dringende advies om aansluitend twee weken in thuis
quarantaine te gaan. Is dit het geval dan horen wij dit zo snel mogelijk en kunnen we
samen kijken naar mogelijkheden.
- Ouders zijn voor en na schooltijd welkom op het schoolplein met in achtneming van
de 1,5 meter afstand, helaas mogen ouders nog niet in school komen.
- Een uitzondering vormt een contact-moment dat niet anders geregeld kan worden,
dit geven wij dan aan. Mocht u toch op school moeten zijn: Er geldt in school altijd
een 1,5 meter afstand regel en er is bij binnenkomst een registratie- en handen
wassen plicht. Wilt u hier rekening mee houden!
- Leerkrachten halen de kinderen van groep 1-3 buiten op bij het podium en de
kinderen van groep 4-8 komen zelfstandig naar binnen.
- Kinderen hoeven onderling geen rekening te houden met de 1,5 meter maar houden
rekening met de afstand t.o.v. volwassenen.
- Kinderen wassen eerst hun handen voordat ze naar de klas gaan. Ook in de klas is er
aandacht voor de hygiëne.
Start nieuwe schooljaar:
Voordat de kinderen maandag weer op school komen, willen we u en uw kind de school al
even van binnen laten zien. Met deze link: https://youtu.be/rPt1TbJS5-0 geven we iedereen
alvast een kijkje in de school. Kijken jullie mee?
Zoals u zult zien, is de nieuwe naam al zichtbaar in school. De borden met het oude logo
hebben we in het schoolmuseum een plek gegeven. We gaan hiervoor in overleg met MR-OR
en team een afscheidsactiviteit voor organiseren. Binnenkort informeren we u hier verder
over.
Maandagochtend starten we samen met alle kinderen van Opwaardz locatie Boskamp. Alle
kinderen verzamelen zich en we ontmoeten elkaar op het Jantine Plein( podium bij ingang
onderbouw). Samen gaan de kinderen met de juffen daarna naar binnen. Ouders zijn op
gepaste afstand op het schoolplein van harte welkom om een kop koffie of thee te komen
drinken en samen met ons het schooljaar te starten.
Ook dit schooljaar mogen de kinderen samen een naam bedenken voor de groep. Dit jaar zal
dit zijn rond onze nieuwe naam Opwaardz.
Missie en visie/kernwaarden:
Heeft u onze missie en visie al gezien? Elke dag is een ontdekkingstocht…..
Elke dag gaan we samen met de kinderen op ontdekkingstocht. De maatschappij vraagt om
mensen die lef hebben. Die samen hun eigen pad uitstippelen. Wij zorgen voor een
leeromgeving waarin leerlingen nieuwsgierig mogen zijn. Zich kunnen verwonderen. Door
ondernemend en zelf eigenaar te zijn. Over grenzen heen durven kijken. Leren samenwerken
En natuurlijk goed leren rekenen, lezen en spellen. Leren is leuk als je weet waar je het voor
doet. En ….leren doe je overal.
Daarom hebben obs Opwaardz en obs Dijkzicht gekozen voor Jeelo!

Obs Opwaardz locatie Olst en Boskamp; samen verder komen. Onze belofte naar iedereen!
Niet alleen op papier maar ook in de praktijk zullen wij onze belofte, missie en visie zichtbaar
gaan maken. Jeelo gaan we samen uitrollen en onze “waarden” zichtbaar maken.
Gaat u met ons mee op ontdekkingstocht?
Informatie avond Scholen voor Morgen
Op woensdag 2 september staat er een eerste informatie avond gepland. In een aparte brief
met uitnodiging zullen we u hierover verder informeren. Wilt u deze avond vast vrijhouden.
Gymnastiek:
Dinsdag beginnen de gymlessen allemaal weer. Gelukkig kunnen we weer terecht in de
sporthal en gaan alle kinderen samen met Saron weer bezig.
De gymtijden zijn hetzelfde gebleven als afgelopen schooljaar:
Groep 3-4: 08.30-09.45 uur De kinderen worden met de fiets bij de sporthal verwacht.
Miranda is vanaf 8.20 uur bij de Hooiberg aanwezig.
Groep 5-6: 10.15-11.45 uur
Groep 7-8: 13.30-15.00 uur
Voor de gymlessen heeft uw kind gymkleding en schoeisel nodig. Bewegen is immers erg
belangrijk en we willen dat alle kinderen meedoen met de gymles. Wilt u hier samen met uw
kind zeer alert op zijn.
Wij snappen dat een keer de gymspullen vergeten mogelijk is. Dit noteren wij echter wel. De
volgende keer zal uw kind niet mee kunnen doen met de gymles en op school een
vervangende opdracht krijgen. We zullen u hierover dan informeren.
Wilt u vooraf controleren of de gymschoenen/kleding nog passen. Let bij de aanschaf van
nieuwe schoenen vooral op de zool. Zorg dat deze stroef is, hard plastic zolen en gladde
stoffen 'balletjes' zijn namelijk erg gevaarlijk i.v.m. uitglijden.
Aangezien er maar één lange gymles gepland staat, zal er op elke donderdagmiddag buiten
of in de speelzaal een extra beweegmoment plaatsvinden. (Naast de middag en ochtend
pauze vrij spelen.)
Overblijven:
Vanaf maandag zal het overblijven van start gaan volgens het overblijf schema met ouders.
Overblijf ouders die geen klachten hebben, niet in aanraking zijn geweest met corona
patiënten, met in acht neming van de 1,5 meter zullen het overblijven in school weer gaan
verzorgen. Miranda Gerritsen zal naast ouders op maandag- dinsdag en donderdag als
overblijfkracht aanwezig zijn.
Naam nieuwsbrief Opwaardz:
We zijn op zoek naar een naam voor de nieuwsbrief van Opwaardz voor Olst en Boskamp.
Wij zorgen voor een lay out, denkt u met ons mee naar een passende naam voor de
nieuwsbrief?
In deze maandelijkse nieuwsbrief ontvangt u in dit geval alle informatie over Opwaardz
locatie Boskamp.
Er komt ook een versie voor Opwaardz locatie Olst met dezelfde naam en lay out.
Gezamenlijke info zal in beide versies leesbaar zijn.
Denken jullie met ons mee? Suggesties kun je sturen naar c.diepstraten@de-mare.org.

In elke nieuwsbrief zal ik de ouders van Opwaardz Olst en Boskamp en Dijkzicht kort in een
openingswoord op de hoogte brengen van wat er speelt op de verschillende
scholen/locaties. Hierbij vervalt dan ook kwartaal nieuwsbrief vanuit het onderwijsteam.
De nieuwsbrief nieuwe stijl zullen we vanaf september aan u presenteren.
Jaarplanning:
Dit schooljaar hebben we gekozen voor een jaarplanning i.p.v. een jaarkalender. Maandag
ontvangt elk gezin een jaarplanning op A3 formaat. Deze poster kunt u ophangen en zo alle
activiteiten van het jaar in bijna één opslag bekijken. Vorig jaar heeft een ouder alle
activiteiten in een outlook agenda gezet zodat deze in een keer in uw agenda gezet kan
worden. Helaas is dat voor nu nog niet gelukt. Kunt u de activiteiten digitaliseren en wilt u
dat delen met de andere ouders per locatie, laat het mij dan even weten. Ik zou het dan
graag ontvangen.
Verjaardagen in augustus:
5 augustus:

Romaysa Lange

9 augustus:

Chilaili Bouwmeester

8 augustus:

9 augustus:

Koen Steneker
Phileine Veld

12 augustus: Hugo Gillette
14 augustus: Fien Klinkhamer
Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier!

Ik wens u mede namens het team een fijn weekend.
Tot maandag en de koffie en thee staat buiten klaar!
Claudia Diepstraten
Directeur onderwijsteam Opwaardz en Dijkzicht

Eigena Wij staan
voor
arsc
Plezier hap-Ondern :
em
- Betr
okken end

