
 
OBS de Touwladder Heiakker 34 5171 WS Kaatsheuvel Tel. 0416-275254  www.obsdetouwladder.nl 

 

 

 

                                           02-10-2020 
OBS de Touwladder/OBS de Start 

 

 

 
De gedragsverwachting van volgende week is: “Ik los mijn problemen op 

met praten”. 

 

Zoals gebruikelijk zal de leerkracht aan het begin van de week de 

verwachting verhelderen en inoefenen tijdens de les. Ook thuis kunt u 

uw kind helpen zich aan deze verwachting te houden.  

 

We weten allemaal dat een kind wel eens boos of gefrustreerd kan 

reageren als iets niet helemaal loopt zoals hij/zij wil. Doordat een kind 

nog niet altijd controle heeft over zijn emotieregulatie kan hij/zij dan 

gaan gillen, met spullen gooien of zelfs gaan slaan. Als u uw kind wilt 

helpen, kunt u het beste op een neutraal moment met uw kind 

afspraken maken over voorkomende situaties. U kunt hierbij denken aan 

het volgende: 

 

Wat kan uw kind doen als hij/zij voelt dat hij/zij boos wordt? Is er een 

plekje waar uw kind even tot rust kan komen? Op welke manier kun je 

aangeven dat je iets niet prettig vindt?  

Dat maakt het voor u en uw kind eenvoudiger om op deze afspraken 

terug te pakken op die momenten dat dit nodig is. 

 

 
 

Op maandag 21 september is in alle klassen een start gemaakt met het 

eerste project van dit schooljaar. Wij hopen dat onze leerlingen u 

hierover ook thuis al het een en ander verteld hebben. Als u 

nieuwsgierig bent, kunt u in het fotoboek op de website bij verschillende 

groepen ook beeldmateriaal terugvinden.  

 

Normaal gesproken nodigen wij u uit voor de afsluiting van het project. 

In verband met Corona is dit helaas niet mogelijk. Daarom zullen de 

leerlingen in de laatste week voor de herfstvakantie een presentatie 

geven aan de andere leerlingen op school. 

 

 
 

Helaas lijkt er nog geen einde te komen aan de Corona maatregelen. Wij 

vinden het fijn om te zien dat de meeste ouders de afspraken van school 

hierover naleven.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat het beperken van de toegang voor ouders 

in de school de communicatie mogelijkheden ook zou kunnen beperken. 

Wij denken dit met de raambezoeken en mogelijkheid tot het maken van 

een afspraak na schooltijd ondervangen te hebben. Mocht u feedback 

voor ons hebben over deze werkwijze dan horen wij dat graag van u 

zodat wij deze kunnen meenemen in een eventuele bijstelling van het 

beleid. 

 
 

 
 

 

19 t/m 23 oktober: 

Herfstvakantie  

 

29 oktober: 

Project Streetwise 

 

9 november: 

08.30u Koffieuurtje 

Thema: Rapporten 
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OBS de Touwladder en OBS de Start hebben een gezamenlijke Medezeggenschapsraad (MR). Hierin 

zijn drie leerkrachten en drie ouders vertegenwoordigd. De MR vergadert ongeveer 5 á 6 keer per 

jaar. Wij zullen u het komende schooljaar steeds na een vergadering in de Nieuwsbrief vertellen, 

waarover wij hebben gesproken.  

 

Zo’n eerste vergadering in het nieuwe schooljaar bestaat vooral uit de afronding van het oude jaar 

en de opstart van het nieuwe jaar. We maken dan een planning wat we het komende jaar allemaal 

gaan behandelen.  

 

Daarnaast hebben we gesproken over het door de school opgestelde protocol thuisonderwijs. Naar 

aanleiding van de enquête die de school eind vorig jaar onder ouders, leerlingen en leerkrachten 

heeft gehouden en de ervaringen uit de periode dat de school gesloten was, is een protocol 

opgesteld. Hierin is opgenomen hoe de school het thuisonderwijs vorm gaat geven, als dat weer 

nodig gaat zijn. De MR heeft de gelegenheid gekregen om over het protocol mee te praten, te 

beoordelen of aan alles is gedacht en of het inhoudelijk goed te volgen is. Heel eerlijk hoopt de MR 

dat onze kinderen dit en alle volgende schooljaren gewoon naar school kunnen blijven gaan en we 

het protocol nooit hoeven in te zetten. Het is wel heel belangrijk dat het er is, voor als het toch 

nodig mocht zijn. Als u geïnteresseerd bent in de inhoud van het protocol kunt u hierin altijd inzage 

krijgen via de directie. 

 

Het bovenstaande onderwerp is een mooi voorbeeld van de wijze waarop de MR meedenkt met 

school. Als u het interessant vind om ook mee te denken met school nodigen wij u uit om zitting te 

nemen in de MR, er komen aan het eind van dit schooljaar plaatsen beschikbaar. 

 

 

 
Door de oudervereniging (OV) van de Start zijn alle ingezamelde lege flessen weer ingeleverd. Dit 

leverde de kas van de OV het mooie bedrag van € 32,25 op. Dank aan iedereen die met de school 

mee spaart! 

 

 

http://www.obsdetouwladder.nl/

