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Beste ouders en verzorgers,
De laatste week voor Kerst. De dagen waar het altijd nog net een beetje gezelliger is op school
dan anders. Buiten is het donker en binnen branden de lichtjes in de kerstboom, er wordt
kerstmuziek gedraaid en samen met ouders zorgen we er op alle scholen voor dat er een fijne
kerstviering wordt gevierd. Dit gebeurt op verschillende dagen en op verschillende manieren. Van
een kerstontbijt op de Holsthoek op vrijdagmorgen, tot een schoolbuffet op de Klimboom en
Dijkzicht gemaakt door de kinderen met hun ouders/grootouders op donderdagavond, tot een
buffet per groep op woensdagavond op de Tellegen. Samen eten is fijn en gezellig. Samen
zorgen we ervoor dat het een heerlijk feest wordt. We zijn heel blij met de hulp van ouders. Voor
de leerkrachten belangrijk dat ze zich in deze drukke tijd dan ook nog kunnen blijven focussen op
het onderwijs. Heel hartelijk dank voor alle ouderhulp bij alle festiviteiten.
Vorig jaar rond deze tijd heb ik u eveneens geïnformeerd over de krapte op de leerkrachtenmarkt.
Het afgelopen jaar is het helaas niet veel beter geworden. Ook vanuit het landelijk nieuws wordt
er veel aandacht aan besteed. Het is en blijft een groot probleem waar helaas nog geen
oplossing voor is. Wij zullen er alles aan doen om het zo goed mogelijk te blijven regelen. Vanaf
januari gaan wij als stichting de Mare over naar een nieuwe vervangingsorganisatie nl. PON.
Laten we hopen dat wanneer we een invaller nodig hebben, deze organisatie ons kan helpen.
Mochten we alles geprobeerd hebben en er is toch geen invaller beschikbaar, dan zullen wij
genoodzaakt zijn om een groep naar huis te sturen. Mocht dit aan de orde zijn dan zult u
geïnformeerd worden via PARRO. Na de vakantie zullen we met deze interne app functie gaan
werken die verbonden is aan ons leerling administratie systeem Parnassys. Naast belangrijke
mededelingen kunnen er ook foto’s verstuurd worden. Het is dus wenselijk dat u zich dan
hiervoor aanmeldt. De aanmelding en installatie zal na de kerstvakantie starten.
In de vorige nieuwsbrieven heb ik u steeds geïnformeerd over onze plannen van dit schooljaar.
Zoals afgesproken houd ik u op de hoogte van de voortgang:
-Onderzoekend en ontdekkend leren: Het eerste thema over vriendschap is uitgebreid uitgewerkt
op alle scholen. Hier hebben we ook de “gouden weken” voor gebruikt waarbij samenwerken en
elkaar leren kennen in je huidige groep centraal staat. De kanjertraining is hierbij ook uitvoerig
aan bod geweest; onze anti pest coördinator Judith (Locatie Klimboom) begeleidt ons hierbij.
Structureel staat het een aantal keer op de agenda van het grote teamoverleg.
-Cultuur educatie en muziekonderwijs: Het leerorkest zit in de laatste fase. De uitvoeringen staan
gepland en u kunt, als uw kind in de bovenbouw zit, binnenkort gaan genieten van de uitvoering.

De procesgerichte didactiek heeft tijdens de laatste studiedag centraal gestaan. Er zijn afspraken
gemaakt over de borging en over de uitvoering van lessen “Laat maar zien”. Diana (Locatie
Holsthoek), als onze IC specialist zal begin volgend jaar bij de collega’s op klassenbezoek gaan
om ze feedback te geven op een zelf aangegeven leerpunt.
-Taal: is dit jaar het aandachtspunt naast STAAL. In teamvergaderingen zijn we aan het
uitwerken hoe we dat verder concreet vorm geven in de groep met de kerndoelen en leerlijnen
als basis eronder.
-Doelenonderwijs: De kinderen werken aan eigen en aan leerkerndoelen binnen de groep.
Hiervoor worden er op school afspraken gemaakt en gaan de leerkrachten met kinderen in
gesprek. Wat wil je graag zelf bereiken en wat heb je nodig?
-ICT: Wegens andere financiële ICT kosten hebben we het programmeren even moeten parkeren
maar dit pakken we in 2019 weer verder op. We gaan daarnaast de mogelijkheden van het
communicatie middel PARRO zoals boven aangegeven uitproberen.
- Leesmotivatie: Een vorm van leesmotivatie die momenteel goed werkt is het Yoleo lezen. Dit
zijn luisterboeken waarbij kinderen met een voorlezer mee kunnen lezen. Bij leesmotivatie is
variatie heel belangrijk. Op verschillende manieren besteden we aandacht aan het lezen van
boeken en waarom dat zo belangrijk is. Ook hiervoor hebben we weer nieuwe boeken
aangeschaft. We blijven de kinderen op alle mogelijke manieren stimuleren om met vooral veel
plezier te lezen en hierdoor hun leesvaardigheid te vergroten.
-Voorbereidingen schoolplan 2019-2023: Begin januari zal de oudertevredenheid peiling (OTP)
uitgezet worden onder de ouders. Dit zal ook bij de teamleden afgenomen worden (PTP) en aan
de leerlingen van de bovenbouw (LTP) gevraagd worden. Alle bevindingen zullen we meenemen
in het nieuwe schoolplan. We zullen u hierover op de hoogte houden.
-Scholen voor morgen: Zowel in Wijhe als in Olst is de draagvlaktoets afgenomen. In beide
gemeentes heeft een meerderheid aangegeven positief te staan in de uitgangspunten van de
nieuwe school. Dit is een hele fijne uitslag voor het verder uitwerken. Het realiseren van een
prachtige school in Olst en in Wijhe. Een school die we gunnen voor alle kinderen. Deze uitslag
heeft u allen ontvangen en is meegenomen in de documenten.
Na de herfstvakantie hebben de werkgroepen in Olst en in Wijhe hun Fusie Effect
Rapportage(FER) afgerond en doorgestuurd naar de projectleiding. Drie openbare scholen in
Olst (obs de Holsthoek-ojs de Klimboom-obs Ter Stege) en twee openbare scholen in Wijhe (obs
de Peperhof en obs Tellegen) samenvoegen tot één school in Olst en één school in Wijhe met
een nieuwe visie gelegen nabij de sportvoorziening. De documenten uit de werkgroepen
samenwerking/verbreding, financiën en voorwaarden locatie zijn hieraan toegevoegd. De FER is
gestuurd naar de stuurgroep (bestuurders). Nog voor de kerstvakantie zal het totale pakket van
de FER overgedragen worden aan de MR-leden voor instemming. Het streven is om alles voor 1
februari af te ronden. Bij positieve instemming kunnen we verder en overgaan naar fase 3. Deze
fase zal dan doorlopen totdat de nieuwe school open gaat. De perspectieven zullen verder
uitgewerkt worden op methodieken-ruimtes-personeel- gebouwen etc. We zorgen ervoor dat het
zo concreet wordt dat de school open kan en zullen u hierbij betrekken. Hoe deze fase 3 er
concreet uit komt te zien, zullen we u laten weten via nieuwsbrieven en de communicatiekanalen
maar u kunt het natuurlijk ook aan ons vragen.
In Welsum zijn we ook volop bezig. Het kernteam Welsum maakt de verbinding tussen het
dorpshuis en de school. Hiervoor hebben we op 10 oktober een interactieve informatieavond
georganiseerd vanuit alle geledingen waarbij de intentie is uitgesproken om de school in Welsum
te behouden. Afgelopen week hebben we onder begeleiding van de architect met dezelfde
geledingen en afgevaardigden een workshop avond gehouden waarbij we in verschillende
gemêleerde groepen ideeën en mogelijkheden voor de herinrichting van het dorpshuis met
school hebben benoemd. Een prachtige inspirerende avond waar originele ideeën naar voren

kwamen. Alle input is meegenomen door de architect en zij zal eind januari komen met een
eerste voorstel. Ook dit proces wordt vervolgd.
Het tweede koffie/thee uurtje staat in januari gepland. Op verschillende dagen in de week kunt u
informeel een kopje koffie of thee met mij komen drinken. Ik wil u hiervoor van harte uitnodigen. U
kunt vragen stellen over schoolse aangelegenheden maar ook zonder vragen een kopje
meedrinken.
Maandag
21 januari:
Koffie uurtje Holsthoek
08.30-09.30 uur
Dinsdag
22 januari:
Koffie uurtje Klimboom
08.30-09.30 uur
Woensdag
23 januari:
Koffie uurtje Tellegen
08.30-09.30 uur
Donderdag
24 januari:
Koffie uurtje Dijkzicht
08.30-09.30 uur
In januari staan tevens de open dagen van de scholen weer gepland. Kent u ouders die op zoek
zijn naar een school van zijn/haar kind? Attendeer hem/haar op de open dagen en de
mogelijkheden voor gesprek en rondleiding. Een oriënterende ouder is welkom op onze open
dagen of meespeelochtenden maar uiteraard kan er ook altijd een afspraak gemaakt worden voor
een kennismakingsgesprek, rondleiding of het meespelen op een ander moment. Wij horen het
graag. Dit jaar zijn de open dagen op:
Obs Tellegen:
Informatieavond dinsdag 15 januari om 20.00 uur;
Open dag op donderdag 17 januari van 9.00-12.00 uur
Meespelen op 17 en 25 januari – 25 februari- 26 maart- 24 april-23 mei27 juni van 9.00-10.00 uur
Obs Dijkzicht:
Open dag op donderdag 24 januari 2019 van 9.00-12.00 uur
Obs de Holsthoek:
Open dag op vrijdag 25 januari 2019 van 9.00-12.00 uur
Obs de Klimboom:
Open dag op woensdag 30 januari 2019 van 9.00-12.00 uur
Meespelen op 25 januari-11 februari-12 maart-17 april-23 mei-14 juni van
08.30-12.00 uur.
Voordat de koffie uurtjes in januari plaatsvinden, hebben elkaar vast gezien op school of bij de
kerstviering. Mijn aanwezigheid moet ik op deze dagen verdelen maar bij elke school kom ik
langs om met de kinderen en teamleden het kerstfeest samen te vieren.
Ik wil u, mede namens alle teamleden, hele fijne feestdagen toewensen maar bovendien wens ik
u veel goeds, veel liefde, geluk en vooral een gezond 2019.
Met vriendelijke groeten,
Claudia Diepstraten-Overmars
Directeur onderwijsteam Klaver DHKT

