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Ieder jaar moeten wij, volgens de wet AVG alle ouders om toestemming vragen voor het extern plaatsen en gebruik maken van beeldmateriaal van hun kind(eren). Wanneer ouders
geen toestemming geven, zullen wij ook geen beelden van betreffende leerlingen plaatsen.
Ook wanneer u de brief niet heeft ingevuld, zullen wij geen beelden plaatsen. Op dit moment
heeft 43% van u de brief niet op school ingeleverd. Wij zullen ook van die kinderen dus geen
beeldmaterialen plaatsen/gebruiken. Dat betekent dat u ook geen beelden zult ontvangen
van bijvoorbeeld activiteiten, uitjes, schoolreizen etc. Wilt u die toch kunnen ontvangen dan
moet u het formulier z.s.m, ingevuld en ondertekend bij ons op school inleveren.
Startgesprekken op 09 oktober a.s. voor de groepen 1 t/m 7
Op woensdagmiddag en –avond 9 oktober a.s. zijn de startgesprekken. De startgesprekken
zijn de eerste ronde individuele gesprekken tussen de leerkracht en de ouders van de leerlingen. Vanaf groep 6 worden ook de leerlingen bij de startgesprekken verwacht. Voor de
startgesprekken vullen zowel de ouders als de leerkrachten een vragenlijst in. Deze vragenlijst krijgt uw zoon/dochter deze week mee naar huis. U zult hem zowel op papier als digitaal
via MSI ontvangen. Wij verzoeken u om deze ingevulde lijst op uiterlijk vrijdag 4 oktober,
ingevuld op school in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Voor iedere leerling moet een
oudervragenlijst ingevuld worden. Ook de leerlingen van de groepen 6 en 7 vullen een vragenlijst in. Deze leerlingen worden bij het gesprek verwacht. De inhoud van de vragenlijsten
wordt tijdens het gesprek met elkaar besproken. Vanaf vandaag zal MSI open staan, zodat u
uw startgesprek voor 9 oktober a.s. kunt inplannen. Deelnemen aan de startgesprekken is
voor iedere ouder verplicht.
Oude overhemden en toilet-rolletjes
Wij zijn op zoek naar oude overhemden die onze leerlingen tijdens
bijvoorbeeld activiteiten als verven, kunnen dragen om te voorkomen dat hun kleding vies wordt. Momenteel hebben we er daar echt
té weinig van. Als u nog oude overhemden in de kast heeft hangen
die u niet meer gebruikt, lever ze dan in bij juf Belinda. Wij zijn er
blij mee.
Daarnaast slinkt onze voorraad toilet-rolletjes met de huidige workshops ras. Wij vragen u dan ook om lege toilet-rolletjes niet weg te
gooien, maar te sparen voor ons op school.
Inspectiebezoek van maandag 23 september j.l.
Op maandag j.l. hebben twee inspecteurs van de onderwijsinspectie de hele dag onze school
bezocht. Zij namen een zogenaamd ‘thema-onderzoek’ af en kwamen kijken welke keuzes
wij als school maken met de inzet van lestijden voor rekenen en kunstonderwijs. Onder
kunstonderwijs vallen bv. muziek, beeldende vorming, drama, dans en tekenen.
De inspecteurs hebben 2 groepen bezocht waarin zij een rekenles hebben bekeken en 2
groepen waarin zij een kunstles hebben bekeken. Daarnaast hebben zij een gesprek gevoerd
met een groep leerkrachten, een groep leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5, een groep leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en een gesprek met de directie. Aan het eind van de dag gaven zij een terugkoppeling aan het hele team van wat zij gezien en ervaren hebben.
De inspecteurs waren met name onder de indruk van onze schoolscores op de jaarlijkse
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Centrale eindtoets van groep 8. Die ligt op onze school al jaren achtereen boven het gemiddelde. Het team kreeg daar een enorm groot compliment voor. Verder hebben zij ons nog
enkele tips gegeven. De algemen indruk was dat zij erg tevreden waren.
Informatieavond
Op maandag j.l. was de informatiemiddag voor de ouders van de groepen 1-2. Deze middag
vond om 14.00 uur, onder schooltijd, plaats. Juf Marjolijn en juf Anneke waren verheugd dat
er bijna van iedere leerling een ouder aanwezig was. Heel hartelijk dank hiervoor.
Vanaf 18.30 uur was de informatieavond voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De opkomst hiervoor was helaas beduidend minder. Toch mochten wij in alle groepen een groep
betrokken en enthousiaste ouders ontvangen die, samen met de
leerkrachten, over het programma en de groep gesproken hebben. Ook de ouders die hierbij aanwezig waren heel hartelijk dank
daarvoor. Uw aanwezigheid op deze bijeenkomst wordt erg op
prijs gesteld.
Dode Hoekles groep 7
De leerlingen van groep 7 nemen in het schooljaar deel aan het
schriftelijk en mondeling verkeersexamen. Op maandagochtend
30 september a.s. verzorgt verkeersschool Fly-over een ‘dode
hoekles’ voor de leerlingen van groep 7.
Elke dag fietsen duizenden kinderen over straat. Waar ze ook
naartoe gaan, onderweg komen ze altijd verkeer tegen. En dat is
niet zonder gevaar. De dode hoek is zo’n gevaar waar veel kinderen zich vaak niet bewust van zijn. Daarom leert Verkeersschool Fly-over hen om risico’s rondom grote voertuigen in het
verkeer te herkennen en om hierop in te spelen.

Les van bureau Halt voor de groepen 7 en 8
Op woensdagochtend 2 oktober a.s. is er een les voor de
groepen 7 en 8 van bureau Halt over het onderwerp “De
invloed van de groep”.
75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we met vaardigheden om met negatieve groepsinvloed om te gaan.
Drempeltoets groep 8
Op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober wordt in groep 8 de Drempeltoets afgenomen. De Drempeltoets is onderdeel van het traject richting het Voortgezet Onderwijs. De Drempeltoets wordt door de eigen leerkrachten afgenomen en gescoord door externen. Wij willen de ouders van de leerlingen van
groep 8 vragen om tandarts– en doktersafspraken buiten deze twee dagen
te maken. Alvast hartelijk dank.
Het team van OBS Ypenburg wenst u een fijn weekend toe!!

