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Tentoonstelling Kunst en Kids.

Open Dag op de Wegwijzer.
Op Woensdag 16 mei van 9.00 uur tot 12.00 uur

openen wij onze deuren voor ouders die op zoek zijn
naar een basisschool voor hun kind(eren). In de
bijlage de flyer die verspreid is.

Agenda 2018.
 Dinsdag 24 april, Groep 1, 2 en 3 bezoekt het
atelier van Inge Teunissen.



Woensdag 25 april, Kapeldag voor groep 7



Vrijdag 27 april tot maandag 7 mei,

Maandag 16 april werd ons kunstproject
afgesloten met een tentoonstelling. De
prachtige kunstwerken werden bekeken door
veel belangstellenden. Wat een geweldige
opkomst.



Woensdag 9 mei, Gezamenlijke lunch voor de



Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei, vrij in



Nieuwe leden OR gezocht.



Woensdag 16 mei, 9.00 uur tot en met 12.00
uur, Open Dag.
Maandag 21 mei, vrij in verband met




Vrijdag 25 mei, Gezamenlijke verjaardag.
Maandag 28 mei, Spreekuur




Dinsdag 29 mei, Sportdag voor groep 7 en 8.
Woensdag 30 mei, op deze dag is een

Wie komt de ouderraad versterken? Voor het
schooljaar 2018-2019 zoekt de ouderraad 2
nieuwe leden, waaronder een penningmeester.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht
bij de leden van de ouderraad of bij Marieke
Kok.

Oudertevredenheid, herinnering.
U kunt nog tot 9 mei 2018 de lijst invullen. We
stellen uw mening zeer op prijs.

en 8.

meivakantie.
hele school.

verband met Hemelvaartsdag.

Pinksteren.

schoolmaatschappelijk werk.

staking aangekondigd. We weten nog niet
zeker of deze plaats gaat vinden, maar
misschien kunt u er alvast rekening mee
houden.

Godsdienstig Vormingsonderwijs.
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten
en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de
verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn.
Maar misschien wilt u meer dan dat?
Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) aan. GVO laat kinderen
diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze.
De wet biedt ouders de mogelijkheid te kiezen voor lessen GVO of HVO vanuit verschillende
levensbeschouwelijke tradities. Voor 5 levensbeschouwelijke richtingen wordt hieraan in Nederland invulling
gegeven:
• humanistische;
• protestants-christelijke;
• rooms-katholieke;
• islamitische;
• hindoeïstische.

WEBSITE: www.obsopkoers.nl

GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door
speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties.
De lessen vinden 1 x per week binnen schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan
deze lessen verbonden.
Natuurlijk zullen de landelijke organisaties samenwerken met de plaatselijke kerkgenootschappen voor
het vinden van nieuwe, of het behouden van huidige vakdocenten.
Voor onze school hebben we dit schooljaar alleen afspraken gemaakt met de GVO organisatie die het
protestants-christelijk godsdienstonderwijs (PC) verzorgt.
Dit jaar willen we weer kijken of het mogelijk is om Humanistisch Vormingsonderwijs en roomskatholiek godsdienstonderwijs (RK) aan te bieden. Hiervoor inventariseren we of er voldoende
aanmeldingen zijn en kunnen eventueel een aanvraag voor een lesgevende indienen.
Indien u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen aan GVO of HVO, vragen wij u bijgevoegd
aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij de groepsleerkracht. De gegevens mailen kan
ook, naar marieke.kok@obsopkoers.nl. De leerlingen hebben vandaag ook een papieren versie mee
gekregen naar huis. Dit kan uiterlijk t/m 26 april 2018.
Het gaat om de lessen voor het nieuwe schooljaar. Ouders met kinderen die volgend schooljaar
(naar verwachting) in de groepen 6 t/m 8 zitten kunnen het formulier dus invullen. Wanneer de
opgave formulieren binnen zijn kan er geteld worden of er voor de verschillende stromingen en
leeftijden voldoende kinderen zijn opgegeven om een lesgevende aan te vragen. Het komt wel eens
voor dat we te weinig aanmeldingen hebben voor een groep en dus geen lesgevende aan kunnen
vragen. Later in het jaar druppelen er dan toch nog aanmeldingen binnen. Hadden we de namen van
die kinderen eerder gekend, hadden we wellicht toch een aanvraag kunnen doen. Erg jammer dus. Ik
verzoek u hierom het aanmeldformulier echt op tijd in te leveren!
Meer informatie GVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl en/of in de bijlage.
Een uitleg van de lesgevenden Lily Mulder, leest u in de vorm van een brief die we als bijlage
toevoegen aan deze nieuwsbrief.
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