
Böttgerwater 21  |  2497 ZJ  Den Haag  |  Tel: 070-3906564  |  E-mail: info@obsypenburg.nl  |  Web: www.obsypenburg.nl 

Schooljaar 2019-2020 

08-11-2019 

Nieuwsbrief-9  

Stand van zaken ‘de nieuwe school’  

Schooljaar 

Nationaal schoolontbijt 

 

Doosjes, eierdozen en toiletrolletjes 

Het is weer tijd voor een update inzake ‘de nieuwe school’. Wat is er tot op heden  nu alle-

maal gebeurd? Een aantal zaken zijn zichtbaar voor u, maar veel zaken ook niet.  

De nieuwe naam en het nieuwe logo van de school zijn inmiddels overal officieel een feit. De 

nieuwe naam prijkt op de gevel van het gebouw. Daarnaast is er een nieuwe website 

(www.obsypenburg.nl) en is er nieuw briefpapier gemaakt. De nieuwe rapportomslagen zijn 

in de maak, zodat iedereen in januari/februari 2020 een prachtig nieuw rapport zal ontvan-

gen. Ook heeft de werkgroep PR en communicatie een PR-plan geschreven.  

De werkgroep identiteit en zichtbaarheid heeft ervoor gezorgd dat er door een design bureau 

prachtige nieuwe werkplekken voor de kinderen in de school zijn ontworpen en gerealiseerd. 

Van deze nieuwe werkplekken wordt door de leerlingen veel gebruik gemaakt.  De werk-

groep is nu druk bezig met het herinrichten van de twee hallen in de school.  

De werkgroep basisaanbod heeft kwaliteitskaarten ontworpen voor de vakken taal, rekenen, 

spelling en lezen. Deze vier gebieden staan de komende jaren in ons schoolplan centraal, 

zodat het basisaanbod in onze school in een doorlopende leerlijn vaststaat. 

Dit schooljaar is de nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren Kwink in alle klassen in 

gebruik genomen. Momenteel is de werkgroep SEO bezig met het updaten van het veilig-

heidsplan van de school.  

Op de dinsdag– en donderdagmiddagen zijn we in alle groepen gestart met de groepsdoor-

broken workshops. Deze worden door alle leerlingen zeer gewaardeerd. Op de studiedag van 

6 december a.s. zal het schoolteam deze workshops evalueren en de benodigde aanpassin-

gen doen. Daar zult u t.z.t van horen.  

De ouderontwikkelgroep heeft het hele proces vanuit de ouders begeleid en ondersteund.  

Ook al is het project ‘De nieuwe school’ nu afgerond, de ouderontwikkelgroep blijft in stand 

om de leerkrachten te ondersteunen en ouderparticipatie te bevorderen.  

Schoolgruit 

 Komende woensdag 13 november start het schoolfruit.  Vanaf deze datum 
hoeft u dus alleen  nog op de maandag en de dinsdag een tussendoortje aan 
uw zoon/dochter mee naar school te geven. De fruitactie is voor iedereen 
gratis en duurt tot en met 19 april 2020.  

Gisterochtend hebben alle leerlingen op school genoten van een heerlijk 
schoolontbijt. Er was volkorenbrood, -bolletjes en -krentenbollen, volko-
rencrackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, tuinkers, 
yoghurt, muesli, melk, thee, groente en fruit. Voor ieder wat wils dus. De 
leerlingen hebben gesmuld. Alle ouders die geholpen hebben heel hartelijk 

Juf Belinda dankt iedereen die de afgelopen periode doosjes, eierdozen en toiletrolletjes 
heeft gespaard. Op dit moment zijn alleen nog eierdozen en toiletrolletjes nodig. Doosjes 
etc. zijn er nu voldoende. 



 

Snappet 

 

Voorstelling groep 7 en 8 

Sinds afgelopen week werken alle leerlingen van de groepen 5 t/m 
8 met Snappet. Snappet is een digitaal onderwijsplatform dat kin-
deren individueel uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. De 
leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben allen een eigen tablet ge-
kregen en de leerlingen van de groepen 7 en 8 werken allen op een 
eigen chromebook. Snappet wordt ingezet bij de vakken rekenen en 
spelling. De leerkracht geeft nog de gewone instructies voor de vak-
ken, maar daarna gaan alle leerlingen de lesstof individueel op hun 
computer verwerken. Snappet registreert alle antwoorden van de 
leerlingen en biedt daarna lesstof voor iedere leerling op niveau 
aan, waardoor iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen. De 

leerlingen zijn erg enthousiast. Meer informatie over Snappet is te vinden op   

https://nl.snappet.org/informatie/over-snappet/ . Neemt u gerust eens een kijkje. 

 

Op dinsdag 12 november in de ochtend  is er een dansvoorstel-
ling #PEST voor de groepen 7 en 8 in de speelzaal op school. De 
voorstelling zal onder schooltijd plaatsvinden.  

Choreografen Thom Stuart en Rinus Sprong van De Dutch Don’t 
Dance Division werden vroeger vreselijk gepest. Pesten is van 
alle tijden en daarom besloten de choreografen over dit actuele 
onderwerp een dansvoorstelling voor scholen te maken. #PEST 
begint met een grillige, verrassende en ontroerende choreografie en focust zich op het de 
laatste jaren zo toegenomen cyberpesten. Tijdens de dynamische dansvoorstelling zien we 
telkens hoe één van de dansers aan het kortste eind trekt en slachtoffer wordt van pestge-
drag.  

Oudertevrednheidsonderzoek 

Fijn weekend voor iedereen!!! 

Maandag a.s. gaat de oudertevredenheidspeiling 2019 van bureau Steda Research van start. 
Deze enquête zal u via MijnSchoolInfo in uw mailbox ontvangen. Dit onderzoek wordt ge-
daan door een extern bureau.  

In deze enquête kunt u aangeven hoe tevreden u 
over onze school en ons onderwijs bent. Wij vinden 
de mening van u, ouders, belangrijk. Daarom ho-
pen wij dat velen van u hem zullen invullen. Let op, 
de enquête verloopt na een bepaalde periode. Na-
dien kunt u hem niet meer invullen. Alvast hartelijk 
dank voor uw deelname. 

https://nl.snappet.org/informatie/over-snappet/

