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Schooljaar 2022-2023 Nieuwsbrief  Januari 2023 

 

De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd via Parro.  

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het afnemen van de tussentijdse Cito toetsen 
in groep 3 t/m 8. Deze toetsen laten op een onafhankelijke wijze zien waar uw zoon/dochter 
zich bevindt ten opzichte van alle andere leerlingen in Nederland in zijn/haar jaargroep. Deze 

toetsen nemen we dus af naast de toetsen die gebonden zijn aan onze reken-, taal/lees- en spelling methoden. Op 
woensdag 15 februari hebben we met het team een studiemiddag waarbij we o.a. naar deze opbrengsten zullen 
kijken en bepalen wat dit voor ons onderwijs de komende maanden betekent. Zijn de opbrengsten naar 
verwachting, of moet er ergens bijgeschaafd worden? Deze week zullen de laatste toetsen afgenomen worden. 

De resultaten zullen de leerkrachten bespreken tijdens de rapporgesprekken die gepland staan in februari.  

 
Met vriendelijke groet,  
Jolanda van Os 

 
Belangrijke data  
6 t/m 17 februari Rapportgesprekken 
Woensdag 8 februari Leerlingenraad 
Vrijdag 10 februari Winterrapport mee  
Woensdag 15 februari Studiemiddag (alle kinderen vrij vanaf 

12:00 uur) 
25 februari t/m 5 maart Voorjaarsvakantie 
Maandag 13 maart Studiedag (alle kinderen vrij) 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 
 
Heeft u een kind dat in het schooljaar 2022/2023 4 jaar wordt en wilt u uw zoon/ dochter inschrijven? Laat dit 
dan even weten, dan zorg ik dat er een pakketje met een inschrijfformulier klaarligt. 
 
Kent u ouders die dit betreft en zelf nog geen kinderen op OBS Branding hebben, laat hen dan contact opnemen 
via de website www.obsbranding.nl , de mail branding@edumarevpr.nl  of telefoonnummer 0181 414277. We 
merken dat er soms redelijk laat ingeschreven wordt. Echter is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel 
kinderen we in het komende schooljaar kunnen verwachten. 
 
We werken niet met een wachtlijst en willen uiteraard niemand teleurstellen. Daarom is het van belang tijdig 
contact op te nemen. 
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Te laat komen 
 
Als team vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zo maximaal mogelijk kunnen 
profiteren van de onderwijstijd. Daarom willen we dat iedereen om 8.30u aan de les kan 
beginnen. Helaas komt het regelmatig voor dat leerlingen te laat zijn en we zien hierin 
een stijgende trend. Hierdoor wordt de meest belangrijke onderwijstijd gemist (de 
gezamenlijke start van de dag of uitleg van een nieuwe opdracht) en wordt de groep 
afgeleid wanneer zij net gestart zijn. 

We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige reden – zoals bijv. dokters- of 
tandartsbezoek- te laat in de les is. Te laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt gezien als ongeoorloofd 
verzuim. Wij zijn als school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Als team vinden we het belangrijk dat we allemaal hetzelfde met dit zogenaamde ongeoorloofd verzuim omgaan 
en hierin ook transparant zijn naar U. We hebben daarom teambreed de volgende afspraken hierover gemaakt; 

Wanneer één van onze leerlingen te laat is houden we dit stappenplan aan: 

1. De leerkracht stuurt een bericht via Parro (bij de 1e en 2e keer) en belt (bij de 3e keer) na schooltijd de 
ouders van de leerling om te melden dat de leerling te laat is gekomen en vraagt naar de oorzaak 
hiervan om samen te kunnen zoeken naar een oplossing. 

2. De directeur belt de ouders bij de 4e keer te laat komen.  
3. Na 4x te laat komen herhaalt het stappenplan zich, de leerkracht stuurt een bericht via Parro (bij de 5e  

en 6e keer) en belt (bij de 7e keer te laat komen), de directeur belt de 8e keer. 
4. Als de leerling 8x te laat is gekomen worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. 
5. Na 8x te laat zijn wij verplicht een melding te maken bij de leerplichtambtenaar en ontvangt u een 

verwijzing naar het spreekuur van de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal hier zich dan 
verder in verdiepen en met zowel school als U, als ouder, het verdere verloop bespreken. 

Deze werkwijze komt voort uit goede intenties. Het is echt belangrijk dat al onze leerlingen optimaal profiteren 
van hun onderwijstijd. Ze gaan tenslotte maar 5,5 uur per dag naar school. De eerste les start echt meteen om 
08:30 uur. Wanneer er daarna nog leerlingen binnen komen omdat zij te laat zijn, stoort dit de les voor de 
leerlingen. Dit willen we voorkomen. Daar komt bij dat leerlingen ook niet graag te laat komen en anders een 
grotere kans hebben om hun lesdag al niet prettig te starten. 

Uitkomsten gesprek met ouders 
 
Voor de kerstvakantie kon u in de nieuwsbrief lezen over het kennismakingsgesprek dat ik gevoerd heb met 
verschillende ouders. Tijdens dit gesprek hebben we gesproken over de sterke punten van de school en over 
punten die wellicht verbeterd zouden kunnen worden. Deze punten hebben wij onlangs in het team besproken 
en daaruit is het volgende gekomen: 

Nieuwsberichten via Parro 

De ouders gaven tijdens het gesprek aan dat het nieuwe communicatiesysteem Parro als zeer positief werd 
ervaren. Wel gaven de ouders aan dat het fijn zou zijn als er een soort richtlijn kan komen over het aantal 
berichten dat gestuurd wordt. Er is een grote diversiteit per klas te zien. De komende periode zullen we in het 
team hier richtlijnen voor op papier zetten. Verder was de vraag vanuit de ouders of we, wanneer we hulp 
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zoeken voor activiteiten of wanneer er inschrijvingen opgesteld worden voor de oudergesprekken, dit tijdig via 
Parro willen laten weten. Hier gaan we rekening mee houden. 

Ouders in de school 

De ouders die aanwezig waren gaven aan dat het niet duidelijk is of de ouders wel of niet de school in mogen. 
Ze gaven aan dat het niet vervelend is dat de kinderen zelfstandig de school in gaan in de ochtend. Op deze 
manier kan er op tijd begonnen worden met de lessen en is het minder druk in de school.  

Met het team is afgesproken dat ouders in principe buiten blijven voor schooltijd. U mag uw zoon/ dochter bij 
het hek of de voordeur gedag zeggen waarna hij/zij zelfstandig de school in gaat. Uitzonderingen zijn er 
wanneer iemand jarig is, of tijdens de eerste weken dat een leerling in groep 1 zit. Dan mag er een ouder mee 
naar binnen. Op deze manier houden we het duidelijk voor iedereen en behouden we de rust in de school.  

Voor het uitgaan om 14:00 is afgesproken dat de leerkrachten met hun klas bij één van de palen bij de voordeur 
gaan staan en dat u als ouder het schoolplein op kan komen en het wat overzichtelijker wordt voor de 
leerkrachten welke ouders al wel of nog niet aanwezig zijn.  

Inloopmomenten 

De ouders gaven wel aan dat het fijn is om op een aantal momenten in het jaar de mogelijkheid te krijgen om in 
de school te kijken. 

Om u als ouder wel te blijven betrekken bij ons onderwijs willen we een aantal keer per jaar een inloopmoment 
plannen waarbij u in de klas kan komen kijken. Voor dit schooljaar zijn de momenten nog gepland op: 

• Vrijdag 17 maart om 13:30 (einde van projectweek),   
• Maandag 17 april om 13:30 uur   
• Woensdag 7 juni om 13:30.  

 

Schrijft u deze momenten in uw agenda? 

Wetenschap en Technieklessen  
 
Sinds drie weken maken we gebruik van speciale leskisten waarin materiaal zit 
voor het bieden van wetenschap- en technieklessen. Tussen elke 
vakantieperiode bieden we in elke klas 4 lessen aan met een vast thema door 

de hele school. Door het geven van wetenschap- 
en technieklessen worden onze leerlingen 
voorbereid op de technologische samenleving van 
nu. Een samenleving waarin ook steeds meer de 
vraag is naar technisch geschoolde mensen. Door 
wetenschap- en technieklessen zien leerlingen in 
dat wetenschap, techniek en technologie 
terugkomen in alle opzichten van hun leven. Ze 
doen nieuwe kennis en vaardigheden op en ontwikkelen zich op verschillende 
houdingsaspecten.  
 
Deze periode werken we aan het thema ‘de boomhut’ waarbij de leerlingen 
boomhutten en vogelhuisjes maken en de techniek ‘verbindingen’ centraal staat.  
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Rapportgesprekken 
 
Op vrijdag 10 februari gaan de rapporten mee naar huis. In de week van 13 t/m 17 februari en 20 t/m 24 
februari houden we de rapportgesprekken. Op donderdag 2 februari zullen via Parro de inschrijvingen voor de 
rapportgesprekken geopend worden. Houdt u dit bericht in de gaten? 
 
 

Textielcontainer 

Voor OBS Branding is duurzaamheid erg belangrijk, en dat wordt aan de kinderen meegegeven. Een groot 
onderdeel hiervan is een groener schoolplein. Wij zijn al druk bezig met plannen voor ons nieuwe schoolplein en 
willen daar ook meer groen in terug laten komen.   

Om een deel van dat groen te bekostigen gaan we meedoen aan project Textiel eruit, Groen erin. Sinds vorige 
week vrijdag staat er voor de drie scholen op het Gooteplein een paarse textielcontainer. Door textiel in te 
zamelen via de textielcontainer op het plein sparen wij punten, die ingewisseld kunnen worden voor 
vergroening.  

• Wat mag er in de textielcontainer? Zo goed als alles, behalve dekbedden, kussens en schilder/klus 
kleding. Kapotte shirts, sokken, gordijnen mogen dus ook in de container, want ook daar kunnen weer 
mooie producten van gemaakt worden.  

• Ouders, omwonenden, maar ook anderen mogen gebruik maken van de textiel container. Dat zouden wij 
zelfs heel fijn vinden, denk bijvoorbeeld aan de buren, opa’s en oma’s.  

• Bekijk ook de bijgevoegde flyer voor meer informatie over onze groene doelen.  

Helpt u ook mee door textiel niet weg te gooien, maar in de paarse container te gooien? 

 


