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Personalia
We zijn blij dat het reïntegratieproces van Juf Wilma voorspoedig loopt. Zij zal steeds meer
groepstaken over gaan nemen, in eerste instantie op de dinsdagen en dan ook op de maandagen.
Daarna bouwen we dit uit.

Gisteren was het Nationale Secretaressedag. We zijn blij met juf Nicolle!

Nieuwe leerlingen
Afgelopen week startte in groep 1/2b van juf Esther en juf
Inge onze nieuwe leerling Daphne. Heel veel plezier bij ons
op school Daphne!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De onderbouwkinderen gaan tot de meivakantie verder met het thema
‘Spijt hebben van een keuze’. De bovenbouw werkt nog tot de meivakantie
aan het thema ‘Keuze maken als groep’. Bijgevoegd vindt u nogmaals de
bijbehorende Kwinkslag ‘Keuze-check’. Geeft u ‘m een opvallend plekje in Daphne, 1/2b
huis? Bedankt weer!

Eindtoets groep 8
Maandag 19 april en dinsdag 20 april gaan onze kanjers van groep 8 de DIA-eindtoets maken. Hier
gaan we natuurlijk  rekening mee houden door extra zachtjes te doen. Veel succes en plezier
allemaal!

Koningsspelen op vrijdag 23 april
Ook dit jaar kunnen we de Koningsspelen, vanwege alle
geldende beperkingen, helaas niet op de atletiekbaan van OSS
Volo houden. Toch gaan we vrijdag de 23e lekker sporten! De
kinderen van groep 1 tot en met 4 gaan op het onderbouwplein
bewegen, de kinderen van groep 5 tot en met 8 op het
Brolijnplein en de velden eromheen.

De kinderen doen alle spellen alleen samen met kinderen uit
hun eigen klas. Ook hebben we het zo georganiseerd dat de
twee groepen die tegelijkertijd op het plein of het veld zijn niet
met elkaar mixen.

Het zou fijn als u uw kind, net als anders, groente of fruit en iets te drinken meegeeft. De kinderen
krijgen van de ouderraad nog wat extra’s te drinken en eten.

Ook is het voor de kinderen fijn om lekker sportief gekleed naar school te gaan. We zien de kinderen
op deze feestelijke dag het liefst in de kleuren oranje, rood, wit en blauw.

We gaan er samen een fijne sportieve dag van maken en hopen dit volgend schooljaar weer samen
met u bij OSS Volo te kunnen doen!



Herinnering vrije dagen
Denkt u eraan dat de kinderen dinsdag 27 april vrij zijn vanwege Koningsdag?
En heeft u ook al genoteerd dat we onze studiedag van vrijdag 12 februari hebben verplaatst naar
vrijdag 30 april? De kinderen zijn dus ook vrijdag 30 april vrij!

Verzuimbeleid
We hebben twee jaar geleden meegedaan aan een pilot (ziekte)verzuim. Die pilot was een succes.
Daarom telt het destijds door de GGD geformuleerde verzuimbeleid nu voor heel Den Bosch. Dit
betekent voor onze school het volgende.

We hebben structureel aandacht en zorg voor leerlingen die regelmatig of langdurig afwezig zijn.
Door, waar nodig of gewenst, de jeugdarts of leerplichtambtenaar in te schakelen kunnen we de
kwaliteit van onze zorg optimaliseren. We werken daarom samen met:
● een jeugdarts van de GGD Hart voor Brabant: Suzanne van der Velden
● een leerplichtambtenaar van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch: Cilla van Rijnbeek.
De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden als adviseur voor onze school beschikbaar.

Onze werkwijze
Bij opvallend (ziekte)verzuim gaan we in gesprek met ouders en leerling en laten we ons zo nodig
adviseren door de jeugdarts of leerplichtambtenaar. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo
snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.

We hanteren de volgende criteria voor een uitnodiging voor een verzuimgesprek:
● in een periode van twee maanden drie of meer keer één of twee dagen ziek
● onduidelijk ziekteverzuim van meer dan tien schooldagen achter elkaar
● meer dan vier dagen ziek verspreid over de afgelopen maand
● opvallend ziekteverzuim, bijvoorbeeld regelmatig ziek naar huis
● tot en met zeven keer te laat komen
● tot en met twee dagdelen spijbelen.

De ouders en de leerling waarvan het (ziekte)verzuim aan één van deze criteria voldoet, nodigen we
uit voor een gesprek met de leerkracht of zorgcoördinator of we bespreken het verzuim tijdens één
van de periodieke oudergesprekken. Als dit onvoldoende resultaat heeft, nodigen we de leerling en
ouders uit voor een gesprek met de jeugdarts of een preventief spreekuur van de
leerplichtambtenaar.

Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt
eventueel de leerling en zoekt samen met de ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts
adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens geeft de jeugdarts tips aan de ouders,
leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname. Het gesprek met de jeugdarts is
vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke
informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim, zoals te
laat komen en spijbelen. Het doel is terug-/toeleiding naar een (passend) onderwijsprogramma.
Vroegtijdige inzet van hulp staat hierin voorop. De aanpak van leerplicht is maatwerk. Zo was Cilla er
vanochtend voor een pleinactie, om de kinderen die vaker te laat komen te stimuleren op tijd te
komen. Maar ze was er ook om de kinderen die op tijd waren te complimenteren!



Preventieve zelftesten
De afgelopen maanden werkten verschillende scholen uit het (speciaal) basisonderwijs mee aan
pilots met de inzet van coronasneltesten. Hieruit is gebleken dat testen meerwaarde heeft voor de
continuïteit van het onderwijs. Mogelijke besmettingen werden vroegtijdig opgespoord, waardoor
uitbraken werden voorkomen.

Daarom kan het personeel van alle (speciale) basisscholen zichzelf vanaf de tweede helft van april
preventief testen. Zolang medewerkers geen coronagerelateerde klachten hebben, kunnen ze deze
preventieve zelftest twee à drie keer per week bij zichzelf doen. Het gebruik van de test is altijd
vrijwillig.

We vragen teamleden wel om een positieve uitslag te melden, zodat we maatregelen kunnen treffen
om een uitbraak te voorkomen. Ook vragen we teamleden met een positieve uitslag om, conform de
RIVM-richtlijnen, thuis te blijven en zich te laten testen in een GGD-teststraat. Een zelftest is namelijk
minder betrouwbaar dan de test op de GGD-locatie. Hierdoor kan de positieve uitslag vals alarm zijn.

Omdat ook een negatieve testuitslag van een zelftest minder betrouwbaar is dan een test die door
een professional is afgenomen, blijven alle teamleden zich aan de basisregels houden, zoals handen
wassen, afstand houden en thuis blijven bij klachten.

Nieuwe biebtasjes
We hebben inmiddels de drukproef goedgekeurd en verwachten de tasjes volgende week in huis te
hebben. Ze worden super mooi, mét het logo van De Bron, Huis73 voor bibliotheek en cultuur en
natuurlijk dat van onze sponsor Synergie International Recruitment. We hopen u de tasjes volgende
nieuwsbrief te kunnen presenteren.

Voorzieningen voor gezinnen met (tijdelijke) financiële problemen
Bijgaand vindt u een flyer met informatie voor voorzieningen voor gezinnen die (tijdelijk) financiële
problemen hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld de Stichting Leergeld benaderen voor een bijdrage aan de
contributie van de oudervereniging en het schoolreisje/kamp. Het zou kunnen dat op uw computer
niet alle informatie zichtbaar is. Als u de flyer uitprint, komt wel alle informatie in beeld.

Gezonde snack challenge
Deze keer geen tip voor een gezonde snack of lunch, maar een vraag van juf Abke aan de kinderen.

Lieve kinderen,

Ik zet in elke nieuwsbrief een tip voor een gezonde traktatie of een
gezonde snack. Dit om jullie en jullie ouders/verzorgers te inspireren
om iets lekkers en gezonds klaar te maken. Deze keer heb ik geen tip,
maar wil ik jullie uitdagen met de volgende opdracht:

Bedenk een gezonde en lekkere snack voor tussendoor of voor bij het ontbijt, de lunch of het diner.

Hoe gaan we het doen?
Op de volgende bladzijde staat een kader. Hier mag je jouw recept plakken, tekenen, schrijven en/of
fotograferen. Zorg dat duidelijk is wat je nodig hebt en hoe je het receptje kunt maken. Heb je het
blad klaar, dan mag je het bij mij inleveren of bij je eigen juf of meester. Ik zorg er dan voor dat de
receptjes in de nieuwsbrief komen te staan. Ik plaats ze niet allemaal tegelijk, maar om de beurt.



Ik hoop dat er heel veel kinderen mee gaan doen! Ik ben in elk geval heel nieuwsgierig naar alle
lekkere hapjes die jullie kunnen bedenken.

Groetjes,
juf Abke

Volgende InformatieBron vrijdag 30 april 2021



Naam:................................................................

Groep:...............

Gerecht: ............................................................

Wat heb je nodig:

Hoe maak je het:


