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Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van ons onderwijsteam, Onderwijsteam Klaver Olst-Welsum. In deze
nieuwsbrief informeer ik u over zaken over ons onderwijsteam. Dit is andere informatie dan de
informatie die u maandelijks ontvangt via de schoolnieuwsbrief die door het team wordt opgesteld.
Vier keer per jaar ontvangt u deze Klaver nieuwsbrief met informatie over het hele onderwijsteam.
Hierbij een speciaal welkom voor de ouders van locatie Ter Stege. Binnen ons onderwijsteam zijn
jullie onze nieuwe school. We zijn gestart in een nieuw schooljaar en met een nieuw onderwijsteam.
Een bijzonder en speciaal moment omdat de fusie met Openbare school Olst een prachtig feit is.
Samen met obs Dijkzicht vormen we onderwijsteam Klaver Olst-Welsum. Een prachtige
samenwerking die we gezamenlijk aangegaan en waar ik geweldig trots op ben.
U zult misschien denken dat Openbare school Olst geen flitsende naam is. Dit is gelukkig niet meer
dan een werknaam en gaandeweg het proces zullen we de definitieve naam voor de nieuwe school
samen gaan bedenken.
In de laatste vakantieweek zijn we met alle collega’s gestart met een gezamenlijke studiedag.
Kennismaken en samen een team vormen is in ons proces van wezenlijk belangrijk. Nieuwe collega’s
hebben kennisgemaakt met de overige teamleden, dit proces was al voor de vakantie gestart.
Ondanks een actuele personele wijziging op locatie Ter Stege zijn we op alle locaties prima en fijn
gestart zonder grote problemen. We hebben een aantal nieuwe teamleden mogen verwelkomen. Wie
zijn er nu allemaal werkzaam op onze scholen en locaties:
Op Obs Dijkzicht werken Caroline Lippmann, Lotte Rutgers en Joyce van Tongeren. Ayla Broekman
en Jolande Gerrit-Jans zijn er werkzaam als onderwijsassistent. Op Openbare school Olst, locatie de
Holsthoek werkt Gerard Temmink alleen met groep 7-8. Op locatie de Klimboom werkt Nicole Buist,
Judith Scholten, Anne Claire van de Schepop, Marjon Loman en Clenda Smit, Miranda Gerritsen is
aanwezig als onderwijsassistent. Op locatie Ter Stege werken Fedor Baarslag(tevens adjunct
directeur), Eveline Jansen, Diana Pannekoek, Ingeborg Stiekema, Joyce Stegeman, Lydia Gerdes,
Lieke Schutten en Ramon Schuil. Ook hier werkt Ayla Broekman als onderwijsassistent. Samen met
vakdocent Saron Debets, Intern begeleider Saskia Henneke en ikzelf vormen we een prachtig team
van juffen en meesters. Samen gaan wij de toekomst in! De nieuwe leerkrachten hebben zich of
zullen zich in de nieuwsbrieven op schoolniveau verder aan u voorstellen.

Op school kunt u altijd terecht bij de locatie-coördinatoren; zij zijn het eerste aanspreekpunt op school:
Obs Dijkzicht:
Caroline Lippmann
c.lippmann@de-mare.org
Obs Olst locatie De Holsthoek:
Gerard Temmink
g.temmink@de-mare.org
Obs Olst locatie De Klimboom:
Nicole Buist
n.buist@de-mare.org
Obs Olst locatie Ter Stege:
Fedor Baarslag
f.baarslag@de-mare.org
Zij zullen zorgdragen voor de juiste communicatiekanalen.
Ik ben als directeur onderwijsteam wisselend op school aanwezig maar via de mail of telefoon
bereikbaar via: c.diepstraten@de-mare.org of 06-22381028. Saskia Henneke zal samen met Nicole
Buist de Intern Begeleiding taken verzorgen voor ons onderwijsteam. Nicole start dit jaar met haar IBopleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg. Tweewekelijks bespreken zij samen met Claudia alle
zorg zaken die spelen binnen de schoollocaties. Wilt u Saskia of Nicole spreken of heeft u IBgerelateerde vragen, via de leerkracht of via hun mailadres s.henneke@de-mare.org of n.buist@demare.org is het mogelijk om een afspraak te maken. Ook met de loco’s is wekelijks contact om te
horen of er zaken spelen die aandacht vragen.
Waar gaan we ons als onderwijsteam dit jaar mee bezig houden? Alle plannen staan beschreven in
het schooljaarplan die besproken is met de MR. Hieronder een greep uit onze speerpunten voor dit
schooljaar, elke keer houd ik u op de hoogte van de vooruitgang:
Goed onderwijs
-Visie vaststellen op eigentijdsonderwijs: Het samenvoegen van scholen gaat niet vanzelf. Samen
met alle teamleden stellen we vast wat onze kernwaarden zijn en hoe wij over denken over leren. Als
team stemmen we af hoe dit leren eruit ziet en wat dat vraagt van de leerkracht in het dagelijks werk.
Welk onderwijsconcept sluit aan bij onze doelgroep en past het best bij de perspectieven? Hoe dat er
verder uit ziet is nu nog niet bekend. We zitten nog in de fase die daar aan vooraf gaat. Natuurlijk zijn
er een aantal kaders bekend zoals die in de perspectieven zijn beschreven. Deze twee jaren, voordat
het nieuwe gebouw er staat, gebruiken we om samen te overleggen als onderwijsteam om ons
onderwijs inhoud en vorm te geven. Dit proces kost tijd. In deze nieuwsbrief houd ik u op de hoogte.
Wilt u meedenken, geef u dan op voor de klankbordavond van 17 oktober.
- Harmonisatie Talent uur-atelier-buiten uur: Op alle locaties hebben ze gewerkt met een variatie van
Talent uur-atelier of buiten uur. Hiermee geven we aan hoe belangrijk we het leren vanuit jezelf op alle
locaties is. Dit gaan we ook in de nieuwe school verder vorm geven. Dit schooljaar gaan we deze drie
vormen verbinden en hier een nieuwe vorm uit halen die op alle locaties wordt gedaan. Momenteel
zitten we nog in de opstart fase en zal het nog even duren voordat we hiermee gaan beginnen.

Kwaliteitszorg
-Zorgen voor goede lessen: Vanuit ons wettelijk kader zorgen we voor goede lessen in onze groepen.
Dit schooljaar ruimen we ook heel bewust tijd in om bij elkaar in de groep te gaan kijken. Aan de hand
hiervan gaan we verder met elkaar in gesprek om ons onderwijs verder op elkaar af te stemmen.
Afgelopen dinsdag heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan Dijkzicht als onderdeel van
het inspectie bezoek op bestuursniveau. Zij heeft een mooi beeld gekregen van onze manier van
werken. We hebben hier mooie feedback ontvangen maar ook een ontwikkelpunt dat we meenemen
en verder gaan uit werken.
Personeelsbeleid
-Scholing: Tijdens ons studiedagen werken we met het hele team aan de uitwerking van onze visie en
hoe dit zichtbaar is op school. Leerkrachten zijn ook individueel bezig met scholing vanuit eigen
interesses. Persoonlijke en teamontwikkeling en jezelf verrijken blijven we volgen.
-Teamvorming: In ons nieuwe onderwijsteam zijn we een nieuwe groep leerkrachten bij elkaar en we
doen allerlei activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Zo zijn we op 9 september naar Omni
Mobilae in Heino geweest voor teambuilding. We hebben activiteiten in kader van samenwerking
gedaan. Hierop hebben we prachtige feedback ontvangen.
Financiën
-Begroting: Een fusie betekent dat er geen inkomsten meer zijn voor twee van de drie gebouwen.
Deze gebouwen houden we nog wel in stand. Hiervoor ontvangen we fusie gelden van het ministerie.
Daaruit halen we ook de extra middelen die beschikbaar zijn om de bezetting van teamleden beter te
laten verlopen.
Huisvesting
-Welsum: In Welsum zijn we druk bezig met het realiseren van verplaatsen van de school naar het
dorpshuis. Er is een definitief schetsontwerp en we zijn druk bezig met het realiseren van de financiën.
Ook hoort er bij een nieuwe school een nieuw groen schoolplein. Binnenkort ga ik met een aantal
werkgroep leden inspiratie op doen bij ander scholen voor input voor ons eigen nieuwe groene
schoolplein. Daarmee kunnen we dan weer verder. We hanteren nog steeds de planning dat we eind
december alle voorbereidingen klaar hebben, zodat we vanaf februari kunnen gaan verbouwen. Vanaf
het nieuwe schooljaar starten we dan in ons nieuwe onderkomen.
-Olst: Ook in Olst zijn we druk bezig met het bepalen van de locatie voor de nieuwe school. Belangrijk
voor ons zijn de contacten met de Olster scholen van Mijnplein en kinderopvang KOOS. Deze
contacten zijn intensief en samen gaan we op weg naar de nieuwe school. Ook onze planning staat
nog steeds; voor december 2020 hebben we de ontwerp en voorbereidingsfase afgerond zodat we
het jaar 2021 willen gebruiken om te bouwen. Met een uitloop kunnen we dan in schooljaar 2022-2023
starten in ons nieuwe gebouw met alle scholen en kinderopvang bij elkaar nabij sportvoorziening.
Ondertussen zitten we ook nog minimaal twee jaar in ons oude gebouw. Per school bekijken we welk
onderhoud nog wel wordt uitgevoerd en beslissen we wat wel of niet rendabel meer is. Wat betreft
veiligheid zullen we niet bezuinigen, we willen dat de kinderen leren en opgroeien in een
kindvriendelijke omgeving waar we zorg voor blijven dragen.
Op maandag 17 oktober vindt de eerste klankbordavond plaats. Tijdens deze avond neem ik u mee in
het proces wat we binnen ons onderwijsteam doormaken in fusie en visie. U kunt tijdens deze avond
meedenken, meepraten en ik breng u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Een aantal
ouders hebben zich hiervoor al opgegeven en zullen hiervoor van mij de agenda ontvangen. Mocht u
willen aansluiten, wilt u mij het mij laten weten. Dan zorg ik ervoor dat u ook een agenda
ontvangt.

Interne en externe organisatie
-Communicatie: Communicatie blijft altijd een lastig gegeven. Wat is de beste manier van
communiceren? Hoe bereik ik alle ouders? Er vindt nu veel communicatie via mail plaats maar
bereiken we iedereen? Tegelijkertijd proberen we op elke locatie zichtbaar te zijn en toegankelijk te
zijn. U kunt mij, de locatie coördinatoren of leerkrachten altijd vragen stellen. Ik wil u heel graag te
woord staan om uitleg te geven of vragen te beantwoorden. Dit alles in het belang van onze prachtige
plannen die we aan het realiseren zijn voor alle kinderen van Olst-Welsum. Dit kan ook tijdens het
hieronder genoemde koffie uurtje. Heeft u nog suggesties voor communicatie. Ik hoor het heel graag.
Volop mooie dingen waar we ons mee bezig houden en waar onze studie dagen en vergaderingen
voor gebruikt zullen worden. Ik houd u van de voortgang op de hoogte.
Net als voorgaande jaren zijn er elk schooljaar vier koffie/thee uurtjes per school/schoollocatie die
gepland staan in de jaarkalender. Op verschillende dagen in de week kunt u informeel een kopje koffie
of thee komen drinken bij mij. Met vragen/opmerkingen of gewoon voor de gezelligheid bent u van
harte welkom om aan te schuiven. In oktober staat de eerste ronde gepland. De overige data vindt u
in de jaarkalender.
Maandag 7 oktober:
Woensdag 9 oktober:
Donderdag 10 oktober:
Donderdag 29 oktober:

Koffie uurtje Dijkzicht
Koffie uurtje De Klimboom
Koffie uurtje Ter Stege
Koffie uurtje De Holsthoek

08.30-09.30 uur
08.30-09.30 uur
08.30-09.30 uur
08.30-09.30 uur

De school specifieke jaarkalender en digitale schoolgids zijn inmiddels klaar. De jaarkalender heeft u
inmiddels ontvangen. De digitale schoolgids kunt u binnenkort vinden op de website van de school
nadat deze is besproken in de MR. Hierin vindt u alle onderwijsteam- en schoolinformatie. Mochten er
desondanks onduidelijkheden of vragen zijn, loop even binnen om uw vraag te stellen of stel uw vraag
digitaal. Voor ons zijn schoolse zaken soms zo vanzelfsprekend, maar wij begrijpen dat dit voor u niet
altijd het geval hoeft te zijn. Wij willen u heel graag voorzien van het antwoord!
Ik wens u een geweldig en bijzonder schooljaar toe.
Met vriendelijke groeten,
Mede namens het team,
Claudia Diepstraten-Overmars
Directeur onderwijsteam Klaver Olst-Welsum.

