OBServator - kort
Schooljaar 2019-2020 nr. 4
D e c e m b e r m a a n d

Inhoud:
Aanmelden broer/zus ……….…………...… 1
Zwerfboekstation ……….……….…...……… 1

Aanmelden broertjes/zusjes

Samen met de andere directeuren van Tuindorp buigen
we ons in deze periode over de aanmeldingen van nieuwe
leerlingen. Voordat we gezinnen van buiten de wijk
kunnen toelaten op school is het belangrijk om te weten
hoeveel kinderen van binnen de wijk er bij ons naar
school willen. Op dit moment hebben we kinderen uit de
geboortejaren 2016 en 2017 op een rijtje gezet.
Heeft u ook nog jongere kinderen thuis die nog niet zijn
aangemeld, wilt u dat a.u.b. zo snel mogelijk doen d.m.v.
het invullen van een definitief aanmeldformulier?
Kent u nog mensen in de wijk die overwegen hun kind bij ons op school te plaatsen? Vraagt u dan vooral
of zij dat tijdig willen doen!
Voor vragen over de aanmelding kunt u mailen met de administratie: Judith.breimer@spoutrecht.nl
Hij komt …..….…….……………………………..
Kerstfeest ………………………..……………….
Te noteren data ………………..……..…..….
Medezeggenschapsraad …...……..……...
Ingezonden berichten …………..………….
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Zwerfboekstation
Het zwerfboekstation is geopend! U vindt het in de hal
links in de vitrinekast. Kinderen kunnen een zwerfboek
uitkiezen om thuis te lezen. Je hoeft deze zwerfboeken niet
naar ditzelfde Kinderzwerf-boekStation terug te brengen.
Het is de bedoeling dat het boek verder gaat zwerven…Je
neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat
je het weer verder zwerven.
Dus heb je nog boeken in je boekenkast staan die je niet
meer leest. Het is zonde om ze maar te laten staan, dus
laat ze zwerven! Bij meester Ahmed kun je zwerfstickers
halen en op www.kinderzwerfboek.nl kun je zien hoe je
jouw favoriete boek op avontuur kunt sturen!
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Hij komt, Hij komt..
Maandag hebben de kinderen het laatste OBS Sinterklaas-journaal kunnen
kijken. Rij heeft zijn excuses aangeboden voor de puinhoop vrijdag en zal om het
goed te maken Sinterklaas naar de OBS vervoeren op 5 december.
Vol verwachting klopt ons hart…………...
Op donderdagochtend 5 december mogen alle kinderen eerst naar de klas
gebracht worden. Vanuit daar gaan zij samen met de leerkracht naar het plein
om de Sint te verwelkomen.
De kinderen van de kleutergroepen zijn gekoppeld aan een leerling uit cluster
7/8. Zo met een bovenbouwer aan de hand is het misschien iets minder
spannend…
Kerstfeest
Na donderdag zal de Sintversiering weer verdwijnen om plaats te maken voor de kerstbomen. Er wordt al
druk geoefend voor de speciale Kerst-sterrenshow en de damasten tafelkleden zijn alweer aangeschaft!
We hebben er zin in!
Helemaal passend bij de kerstgedachte heeft de kerstcommissie diverse activiteiten georganiseerd
waarbij de kinderen hun handen uit de mouwen gaan steken en iets voor een ander te doen. Zo gaat
groep 1/2 zich inzetten voor eenzame ouderen en wordt er geklust in de Pan. De midden clusters zorgen
ervoor dat winkelcentrum de Gaard in kerstsferen gebracht wordt en cluster 7/8 gaat zich inzetten voor
het Leger des Heils.

Op woensdagochtend 18 december 8.30 uur treden groep 7a en groep geel voor hun ouders op (zoals al
gepland stond). Er kijken op dit moment geen klassen mee. Het finale-optreden vindt plaats voor het
kerstdiner.
Het kerstfeest wordt gevierd op woensdag 18 december.
Via Social Schools ontvangt u nog meer informatie over deze avond. Voor nu willen we u graag de grote
lijnen doorgeven zodat u daar alvast rekening mee kunt houden.
Vanaf 16.45 uur mag uw kind inlopen in de klas. Om 17.00 uur vertrekken de kinderen met de leerkracht
naar de toneelzaal voor de Sterrenshow. In verband met het totale aantal kinderen in de zaal kunnen er
helaas GEEN ouders worden toegelaten. Na het toneelspel gaan de kinderen met de groep naar het diner
in hun eigen klas.
Vanaf 18.30 uur kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 in de klas worden opgehaald, de ouderen komen
zelf naar buiten.
Voor de ouders is er gedurende het kerstfeest een gezellige kerstborrel op het plein, deze wordt om 18.45
uur ook afgesloten, om 19.00 uur is iedereen naar huis.
Donderdag is er gewoon school en vrijdag 20 december zijn de leerlingen vrij.
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Nog belangrijk om alvast te noteren:
Heeft u gezien dat er 2 studiedagen op 2 en 3 maart vallen? Dit betekent een verlenging van de
Krokusvakantie waar de 2 dagen meteen op aansluiten.
De dag na Hemelvaart, 22 mei, is een gewone lesdag. Mede dankzij deze dag hebben de kinderen
aansluitend op Pinksteren een hele week vrij.
De Medezeggenschapsraad
Per januari nemen Marina van Sluys en Kiki Kemp afscheid van de medezeggenschapsraad. Hartelijk dank voor jullie
jarenlange betrokkenheid en inspanningen!
Hun plaatsen in de MR worden ingenomen door Joost Galema en Kees Jan Jacobs. Zij stellen zich hieronder voor. De
andere ouders in de MR zijn Debbie Kooij (moeder van Reinier, 4b) en Rick Schukking (vader van Zoë, 5b en Jim, 3b).
Namens het personeel zitten Marloes Roos, Judith Trimbach, Marieke Strankinga en Willeke Boersen in de MR. De
MR is bereikbaar op het schoolplein of via obstuindorpMR@gmail.com
Kees Jan Jacobs
Vanaf 1 januari start ik als lid van de MR en mag ik meepraten over belangrijke
ontwikkelingen in en rond de school. Best een eer en ik heb er dan ook erg veel zin in.
Onze zoon Jip is dit jaar gestart op groep Blauw. Het is heel bijzonder om als ouder te
zien wat er allemaal komt kijken bij goed onderwijs. Wat een inzet en organisatie het
vraagt om van een school een plek te maken waar kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen en dat dit veel meer is dan onderwijs alleen.
Daarnaast is de school onlosmakelijk verbonden met de wijk Tuindorp en vervult het samen met de bewoners in de
wijk een rol van betekenis. Ik wil als ouder graag meedenken en hier een bijdrage leveren. Zelf werk ik als
beleidsadviseur in de op een na mooiste stad van ons land. Bij de gemeente Rotterdam hou ik mij bezig met zorg,
jeugd en veiligheid.
groet, Kees-jan
Ik ben Joost Galema, getrouwd met Merijn en vader van Melle (bijna 6) en Janna (3). Daarnaast
werk ik met veel plezier als hoofd communicatie bij een internationaal consultancybedrijf.
We meldden Melle al aan voor de OBS toen hij nog in de maxi-cosi lag. Hij kon niet lopen of
praten, toch moesten wij kiezen welke school bij hem paste... De OBS voelde meteen goed. De
visie van de schoolleiding, het beleid en de methodes spraken ons erg aan. Maar wat ons over
de streep trok was de sfeer die heerste in het prachtige gebouw en die sprak uit de
enthousiaste verhalen van de achtste groepers.
Ik ben ervan overtuigd dat een school nog zo excellent of vooruitstrevend kan zijn, maar dat
een kind zich er fijn en veilig moet voelen om echt lekker te kunnen leren. Onze inschatting
was, dat de OBS onze kinderen die fijne omgeving kan bieden. En dat klopt. Er is geen dag dat
Melle met tegenzin naar school gaat. En dat gun ik alle kinderen van de OBS.
En alle ouders gun ik dat hun kinderen elke dag naar school kúnnen gaan. Want met het steeds groter wordende
lerarentekort is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Ik zou graag meedenken met de OBS hoe de gevolgen hiervan
nog langer beperkt kunnen worden.
En met die uitgangspunten vind ik het heel leuk om de MR te komen versterken!

Fijne decembermaand en een gelukkig 2020 !
Met vriendelijke groeten,
Team OBS Tuindorp
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Ingezonden berichten

Gitaarles in Tuindorp!
Altijd al graag mee willen spelen met liedjes van Nielson,
Bruno Mars of Ed Sheeran?
“Het Popstation” heeft nog plek voor leerlingen die graag
gitaar willen leren spelen, akoestisch en/of elektrisch.
De lessen worden gegeven op de woensdagmiddag,
locatie Ornsteinsingel.
Meer informatie en aanmelden kan via hetpopstation.nl of
bel naar 0641796292.
Tot snel bij ‘Het Popstation’!
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